ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ ผกก. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ยศ
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ. หญิง
พ.ต.อ. หญิง
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ. หญิง
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ. หญิง
พ.ต.อ.
พ.ต.อ. หญิง
พ.ต.อ. หญิง
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
วิโรจน์ ข้าวบ่อ
พันธ์ศกั ดิ์ ค้าดี
จิรดุล โสตถิพันธุ์
ปรีชา เจียห์สกุล
มนตรี อนันตวงษ์
ธนาทิศ วงศ์วัยรักษ์
ธนิตาภรณ์ แสงพิทักษ์
วรรณี พลคชา
ประภัสสร ชาติพรหม
ดิสดนัย ภูริปโชติ
อโนชา ญาโณทัย
ถนอมศักดิ์ รู้ยืนยง
ตฤณ ดิฐวิญญู
ธันยนันท์ ธนโชตเกษมสิทธิ์
ภูรินทร์ ไพโรจน์สรคุปต์
อังสนา ปาละสิงห์
วันเพ็ญ สุนทรปกาสิต
โพธิรัตน์ ยิ้มเพชร
กิตติภณ แก้วอัมพร
กิตศิ กั ดิ์ ผดุงพันธ์

ตำแหน่ง
ผกก.กลุ่มงานการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ผค.

ผกก.ฝสต.1 กต.5
ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.
ผกก.ฝสต.2 กต.1
ผกก.(ประจา) สง.ผบ.ตร.
ผกก.ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง สท.
ผกก.ฝอ.กต.1
ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.สกบ.
ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก.
ผกก.ฝอ.กม.
ผกก.ฝ่ายทะเบียนประวัติ ตป.
ผกก.ประจา ตท.
ผกก.กลุ่มงานที่ปรึกษา คพ.
ผกก.ฝสต.2 กต.5
ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.จต.
ผกก.กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ ยศ.
ผกก.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 2 ตป.
ผกก.ฝ่ายความชอบ ทพ.
ผกก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา สบร.
ผกก.ฝปช.สง.ก.ต.ช.

ผกก.
11/07/2554
5/04/2555
5/04/2555
5/04/2555
5/04/2555
5/04/2555
5/04/2555
5/04/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
5/02/2557

รอง ผกก.
10/08/2545
13/02/2547
16/08/2548
1/11/2549
20/11/2551
20/11/2551
20/11/2551
20/11/2551
22/11/2547
1/11/2548
1/11/2548
1/11/2548
16/04/2549
1/11/2549
14/05/2550
20/11/2550
20/11/2550
20/11/2551
13/02/2547
5/02/2557 16/10/2547

สว.
01/02/2538
01/02/2538
16/03/2543
16/06/2541
7/03/2546
7/03/2546
7/03/2546
13/02/2547
1/02/2538
31/05/2540
16/06/2540
16/03/2543

รอง สว.
1/02/2528
1/02/2529
28/02/2535
1/02/2533
30/09/2534
9/09/2535
30/01/2538
9/09/2535
1/02/2529
1/09/2533
1/09/2532
1/02/2534
1/02/2533
1/09/2536
1/02/2533
1/02/2531
23/03/2535
1/02/2538
1/02/2535

1/04/2543
16/03/2543
1/04/2541
16/10/2538
1/04/2541
13/02/2547
16/03/2543
1/10/2541 25/01/2534

วันเกิด
16/03/2506
22/02/2505
14/06/2510
20/06/2511
5/11/2504
5/07/2509
29/10/2512
5/10/2509
7/05/2507
24/11/2505
6/11/2505
16/01/2511
28/03/2509
23/08/2511
17/04/2508
9/03/2505
14/11/2507
4/07/2514
25/09/2513
23/09/2509

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ ผกก. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ยศ
พ.ต.อ. หญิง
พ.ต.อ. หญิง
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ. หญิง
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ. หญิง
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ. หญิง
พ.ต.อ.
พ.ต.อ. หญิง
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ. หญิง
พ.ต.อ. หญิง

ชื่อ ชื่อสกุล
ศุภลักษณ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ทัสสนีย์ ขลังธรรมเนียม
อภิชา ถาวรศิริ
ปรีชา เพ็งเภา
วาสนา ปานเกษม
นิตพิ ันธ์ กนกเวชยันต์
จารึก อ้นอารี
สมสมัย ต้นงาม
แดนชัย พิมพ์สาร
วิมาลา อินทรแป้น
วีรศักดิ์ ทองสาริ
ยุทธนา กิจพ่วงสุวรรณ
วิภาวรรณ เจริญมณีเวช
กอปร เปรมฤทัย
สุภาพร วสนาท
มงคล มาราช
ศุภจักร เผ่าชัย
เมธี ศรีทะวงศ์
ช่อลิลลี่ โวดิษฐ์
เกษมศรี อัศวานุวัตถ์

ตำแหน่ง
ผกก.ฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสารสนเทศ สท.
ผกก.ฝ่ายงบประมาณ 2 งป.
ผกก.ฝสต.1 กต.1
ผกก.ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ.
ผกก.ฝอ.ทพ.
ผกก.กลุ่มงานพิจารณา 1 รท.
ผกก.ฝอ.งป.
ช่างอากาศยาน (สบ 4) กลุ่มงานช่างฯ บ.ตร.
ช่างอากาศยาน (สบ 4) กลุ่มงานช่างฯ บ.ตร.
ผกก.ฝอ.อธ.
ผกก.กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ สก.
ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ 3 ยธ.
ผกก.ฝตส.3 ตส.1
ผกก.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.
ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.
ช่างอากาศยาน (สบ 4) กลุ่มงานช่างฯ บ.ตร.
ช่างอากาศยาน (สบ 4) กลุ่มงานช่างฯ บ.ตร.
ผกก.ฝตส.2 ตส.2
ผกก.ฝตส.2 ตส.1
ผกก.กลุ่มงานแปลและล่าม ตท.

ผกก.
5/02/2557
5/02/2557
5/02/2557
5/02/2557
21/03/2557
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559

รอง ผกก.
1/11/2549
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
20/11/2551
1/11/2548
22/06/2550
22/06/2550
22/06/2550
1/09/2550
20/11/2550
20/11/2551
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
22/06/2550
22/06/2550
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553

สว.
16/05/2543
6/03/2543
1/10/2545
22/11/2547

รอง สว.
9/09/2535
9/03/2535
16/01/2538
1/02/2534
11/02/2545 16/09/2535
1/08/2542 11/09/2532
1/04/2541 1/02/2531
16/02/2544 16/08/2536
16/02/2544 16/08/2536
1/12/2538 11/11/2531
1/03/2539 1/02/2528
7/03/2546 8/08/2537
16/03/2543 9/03/2535
22/11/2547 18/09/2538
15/06/2548 9/09/2535
16/02/2544 16/08/2536
16/02/2544 16/08/2536
16/03/2543 9/03/2535
16/11/2543 9/03/2535
7/03/2546 15/01/2536

วันเกิด
24/04/2507
24/03/2505
4/12/2507
13/06/2511
4/10/2506
23/04/2506
20/08/2509
7/03/2505
21/07/2508
13/03/2506
10/07/2505
2/03/2511
1/01/2510
22/11/2506
20/10/2510
22/01/2507
20/06/2507
3/12/2511
11/09/2506
16/01/2510

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ ผกก. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ยศ
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ. หญิง
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ. หญิง
พ.ต.อ.
พ.ต.อ. หญิง
พ.ต.อ. หญิง
พ.ต.อ.
พ.ต.อ. หญิง
พ.ต.อ. หญิง

ชื่อ ชื่อสกุล
จีระศักดิ์ เหล่าทัพ
สมพร พฤศวานิช
เกียรติ กาบบัว
ชัย วรากุลวณิช
อนุช หัสคุณไพศาล
เทอดศักดิ์ วรรณพุฒ
อดิศร ศรีสุจินต์
จาตุรนต์ บุษปะเกศ
วันปิติ พฤทธิกุล
วุฒิวัฒน์ รักษาชาติ
วรพงษ์ ภวเวส
สมยศ ศรีเรือง
พยาม วัฒนาพล
บังเอิญ ญาณโสภณ
วัชระพงศ์ ฉุยฉาย
ศศิพันธ์ รุ่งสัมพันธ์
ปวีณา เนตินันทน์
บุญยืน ทั่งรื่น
ขวัญภัทรมน โศรดาพร
จารัสลักษณ์ ศิริปาเด

ตำแหน่ง

ผกก.
ผกก.ฝ่ายตารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 1 ตท. 16/05/2559
16/05/2559
ผกก.(ประจา) สง.ผบ.ตร.
16/05/2559
ผกก.ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ สท.
16/05/2559
ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.
16/05/2559
ผกก.ประจา ตท.
7/06/2560
ผกก.ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีฯ บก.อก.สกบ.
7/06/2560
ผกก.ฝอ.ตส.3
7/06/2560
ผกก.ฝอ.สตส.
7/06/2560
ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.
7/06/2560
ผกก.กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยศ.
7/06/2560
ผกก.กลุ่มงานพิจารณา 2 มน.
7/06/2560
ผกก.ฝสต.2 กต.7
ช่างอากาศยาน (สบ 4) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญฯ บ.ตร. 7/06/2560
7/06/2560
ผกก.กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญคดีอาญา คด.
7/06/2560
ผกก.ฝ่ายงบประมาณ 1 งป.
7/06/2560
ผกก.ฝ่ายการเงิน 2 กง.
7/06/2560
ผกก.ฝ่ายพลาธิการ 2 พธ.
ช่างอากาศยาน (สบ 4) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญฯ บ.ตร. 7/06/2560
7/06/2560
ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.
7/06/2560
ผกก.ฝสต.2 กต.2

รอง ผกก.
16/02/2553
10/02/2554
10/02/2554
5/04/2555
5/04/2555
1/10/2547
1/11/2549
1/11/2549
1/04/2550
22/06/2550
20/11/2550
5/03/2551
20/11/2551
20/11/2551
20/11/2551
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553

สว.
รอง สว.
วันเกิด
22/11/2547 10/10/2539 5/05/2516
1/10/2545 16/09/2536 20/05/2509
1/06/2547 25/09/2538 20/02/2507
7/03/2546 1/02/2539 1/12/2511
1/11/2548 27/09/2537 1/09/2516
1/10/2541 28/09/2533 25/10/2504
1/09/2541 1/02/2534 12/11/2512
16/11/2543 1/02/2537 5/09/2515
31/08/2539 1/02/2532 10/01/2511
23/01/2537 1/02/2529 14/07/2507
1/10/2544 1/02/2537 21/03/2511
16/03/2543 1/02/2534 21/10/2512
1/04/2545 1/12/2534 21/01/2505
7/03/2546 9/03/2535 4/10/2508
7/03/2546 1/02/2537 13/02/2514
25/10/2539 1/09/2533 1/01/2510
16/11/2543 1/09/2536 22/02/2509
16/01/2546 1/07/2537 27/04/2509
7/03/2546 16/09/2536 21/04/2512
13/02/2547 16/09/2535 14/10/2504

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง ผกก. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ยศ
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
เอกชัย ชัยเจริญ
วิทยากรณ์ ษมากรวิทิต
เฉลิมชัย เหิรสวัสดิ์
ณัทปาโมทย์ พุ่มไพบูลย์
โกศล แก่นแก้ว
ศุภกฤต รอดสิน
สุประวีณ์ ปริวรรตภาษา
วีระ ทิพย์พาหน
ปาจรีย์ สิริโภคยกุล
สุชีรา ยวงอักษร
อรทัย จิตภักดี
ยรรยง สุดศรี
ปนัดดา พูตระกูล
นิภาพร จุนถิระพงศ์
มนูศกั ดิ์ ปรีศริ ิ
อรวินท์ เซ่งไพเราะ
พวงเพ็ญ มณีศลิ ป์
พัชนีย์ สุวรรณธานี
ปัญญ์ณัฐ ภพพัชญาพัณณ์
เอก ขันติชนะบวร

ตำแหน่ง
รอง ผกก.ฝสต.2 กต.5
รอง ผกก.ฝอ.ตส.3
นว.(สบ 3) ตร.
รอง ผกก.ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ สท.
รอง ผกก.ฝ่ายตารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 1 ตท.
รอง ผกก.ฝ่ายห้องสมุด กม.
รอง ผกก.ฝ่ายมาตฐานตาแหน่ง อต.
รอง ผกก.ฝสต.1 กต.1
รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณ1 งป.
รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.กลุ่มงานวิชาการ กม.
รอง ผกก.ฝ่ายตรวจสอบสานวนคดีฎีกา อฎ.
รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.ฝอ.สก.
รอง ผกก.ฝ่ายนิตกิ าร ตป.
รอง ผกก.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 1 วจ.
รอง ผกก.ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจาตาแหน่ง อต.
รอง ผกก.ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจาตาแหน่ง อต.
รอง ผกก.ฝ่ายตารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 2 ตท.
รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา 1 รท.

รอง ผกก.
20/11/2550
20/11/2551
20/11/2551
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553

สว.
16/11/2543
13/02/2547
13/02/2547
1/04/2541
2/07/2542
16/11/2543
11/02/2545
1/10/2545
7/03/2546
13/02/2547
13/02/2547
13/02/2547
13/02/2547
1/06/2547
1/06/2547
1/06/2547
7/06/2547
22/11/2547
22/11/2547
22/11/2547

รอง สว.
1/07/2534
1/02/2538
1/02/2540
1/02/2527
1/03/2534
9/09/2535
11/12/2533
16/01/2538
9/09/2535
1/04/2531
1/07/2534
30/09/2535
16/09/2536
9/09/2535
1/02/2538
1/02/2539
5/06/2538
1/02/2540

วันเกิด
15/12/2504
26/03/2514
25/02/2514
18/12/2505
22/06/2510
24/07/2511
1/02/2506
7/02/2510

16/05/2509
19/03/2507
22/11/2506
12/11/2509
17/04/2507
6/08/2512
28/02/2512
5/09/2508
13/05/2512
20/05/2511
1/02/2540 20/06/2511
1/02/2540 9/10/2514

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง ผกก. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ยศ
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
สหทยา สุนทรเกตุ
อมรจันทร์ ทัศนียสกุลชัย
อดิเรก รุ่งเรือง
กฤศ พิเศษกุล
นุกูล ขาวแม้นจันทร์
สมชาย เทพรักษ์
วชิราภรณ์ ศิริวงศ์ถวัลย์
รุจิรา ทายาฤทธิ์ศกั ดิ์
ภูริวัจน์ บุญสุยา
ชญาณ์นินท์ ห้วยหงษ์ทอง
ปราณี พงศ์พลินฤทธิ
ณปภัช สุนทรอาไพ
พรสุภา ชิตเจริญธรรม
เชวงศักดิ์ ผิวสุวรรณ์
สามศักดิ์ โกละบุญ
วรรณนภา สุวรรณเพ็ชร
ยุทธนา แผ่นผา
ศรีสมร โหจันทร์
ประสิทธิ์ ยันทะรักษ์
ไพโรจน์ เรืองทิพย์

ตำแหน่ง
รอง ผกก.ฝ่ายตรวจสอบสานวนคดีฎีกา อฎ.
รอง ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์ตาแหน่ง 1 อต.
รอง ผกก.ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ.
รอง ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.สกบ.
นักบิน (สบ 3) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.
รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา 2 รท.
รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล ผค.
รอง ผกก.กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ สก.
รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.ฝ่ายสนับสนุน บ.ตร.
รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา 2 อธ.
รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณ 3 งป.
รอง ผกก.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.
รอง ผกก.ฝ่ายประวัตบิ ุคคล ทพ.
รอง ผกก.ฝ่ายบรรจุ ทพ.
รอง ผกก.ฝอ.พธ.
รอง ผกก.ฝ่ายการเงิน 4 กง.
รอง ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก.
รอง ผกก.ฝสต.2 กต.8

รอง ผกก.
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
10/02/2554
10/02/2554
10/02/2554
10/02/2554
10/02/2554
10/02/2554
10/02/2554
10/02/2554
10/02/2554
10/02/2554
10/02/2554
10/02/2554
10/02/2554
5/04/2555
5/04/2555
5/04/2555
5/04/2555

สว.
22/11/2547
22/11/2547
22/11/2547
31/05/2540
11/02/2545
11/02/2545
7/03/2546
7/03/2546
13/02/2547
13/02/2547
1/06/2547
1/06/2547
22/11/2547
22/11/2547
1/11/2548
1/11/2548
2/07/2542
1/06/2547
7/06/2547
1/10/2547

รอง สว.
20/08/2540
20/08/2540
1/02/2541
1/02/2533
1/02/2533
1/02/2534
28/09/2533
16/09/2536
1/09/2536
1/04/2538
1/07/2534
30/09/2535
9/09/2535
17/01/2537
25/09/2538
16/09/2540
1/09/2533
9/09/2535
16/09/2536
1/02/2540

วันเกิด
26/09/2514
16/09/2516
16/06/2514
10/05/2511
26/07/2509
30/01/2511
17/07/2506
8/06/2505
10/10/2507
19/04/2517
20/04/2508
29/10/2506
20/02/2510
31/08/2509
26/07/2510
8/05/2511
9/08/2508
2/01/2511
1/01/2507
9/04/2513

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง ผกก. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ยศ
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง

ชื่อ ชื่อสกุล
อนุสรณ์ นกเพชร
มัณฑนา ปั้นชื่น
วรวรรธน์ เข็มศักดิ์สิทธิ์
สกนธ์ ดาสาคร
วงศกร สุวภาพ
อัญชนา สุขสาคร
เธียรธวัช อรรจนะเวทางค์
ยินดี จรูญสอน
พิสิษฐ์ ธนโชตเกษมสิทธิ์
สมพงษ์ บัณฑิตไทย
สุรพัศ ศรีทองจ้อย
สมเด็จ สาบ้านกล้วย
อนุชา สุวรรณวัฒนา
ตวงบุญ ศุภโกวิท
เสรี วจีสัจจะ
กิ่งทอง เลิศอมรชัย
กุลยา จีนสุนทร
สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี
ประพร เติมเกาะ
ระวีวรรณ อ่อนแสง

ตำแหน่ง

รอง ผกก.
5/04/2555
รอง ผกก.ฝอ.กต.8
5/04/2555
รอง ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ งป.
5/04/2555
รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.
5/04/2555
รอง ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน อต.
5/04/2555
รอง ผกก.กลุ่มงานสัญญา กม.
5/04/2555
รอง ผกก.กลุ่มงานวิชาการ 1 สบส.
5/04/2555
รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.
* รอง ผกก.กลุ่มงานแผนถวายความปลอดภัยและกิจการพิเศษ ผก. 5/02/2557
6/12/2555
รอง ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์ตาแหน่ง 1 อต.
6/12/2555
รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.
6/12/2555
รอง ผกก.ฝสต.1 กต.2
6/12/2555
รอง ผกก.ศูนย์จริยธรรมฯ บก.อก.จต.
6/12/2555
รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา 1 มน.
6/12/2555
รอง ผกก.กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ผอ.
6/12/2555
รอง ผกก.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 2 ตป.
6/12/2555
รอง ผกก.ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ สลก.ตร.
6/12/2555
รอง ผกก.ฝ่ายการเงิน 1 กง.
6/12/2555
รอง ผกก.กลุ่มงานวิชาการ 2 สบส.
6/12/2555
รอง ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสานวน 4 คด.
6/12/2555
รอง ผกก.ฝอ.บ.ตร.

สว.
1/11/2548
1/11/2548
1/11/2548
1/11/2549
1/11/2549
1/11/2549
1/11/2549
13/02/2547
11/02/2545
7/03/2546
7/03/2546
1/06/2547
22/11/2547
16/05/2548
1/11/2548
1/11/2548
1/11/2548
1/04/2549
1/11/2549
1/11/2549

รอง สว.
10/03/2535
16/01/2536
1/02/2542
5/03/2541
10/11/2541
10/11/2541
1/02/2543
16/09/2536
26/09/2537
16/09/2536
16/09/2536
25/09/2538
30/09/2535
10/09/2542
16/09/2536
1/02/2539
1/02/2539
7/08/2539
28/09/2537
1/02/2538

วันเกิด
1/10/2513
8/05/2510
22/09/2518
9/05/2509
22/11/2516
6/01/2517
29/10/2520
14/05/2509
17/03/2513
16/02/2509
19/07/2511
22/12/2510
10/11/2505
25/11/2515
28/04/2511
15/05/2507
24/06/2507
1/01/2513
14/01/2514
27/02/2512

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง ผกก. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

ยศ
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง

ชื่อ ชื่อสกุล
นงนุช อิสสะอาด
ช่อทิพย์ ขันดี
อรรถพร สังขะวรรณ
มนุพัศ เมฆขาว
ปาริชาต ปิตภิ ัทรพงศ์
วิชาญ นุ้ยแนบ
เบญจพร สมศักดิ์
วราภรณ์ พิศเกาะ
สมชาย พิทักษ์ชาติภิญโญ
กนกวรรณ กฤตาคม
ไพรฉวี กาญจนาปัจจ์
ประภัสสร กวยบุญ
เขตไทย สุวรรณวนิช
สุชาติ ทับทอง
นารี ถันเฝ้า
ศิริชัย ปักเสติ
เอกลินท์ วัสสานกูล
สุจินดา สุมังสะ
บุศรา น้อยมหาวัย
ฐิตกิ รรณนิกา รูปขจร

ตำแหน่ง
รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณ 4 งป.
รอง ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก.
รอง ผกก.ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ.
รอง ผกก.กลุ่มงานนิตกิ รด้านสอบสวนและพิจารณาโทษ วน.
รอง ผกก.กลุ่มงานนิตกิ รด้านการเสริมสร้างฯ วน.
รอง ผกก.ฝ่ายเฝ้าฟัง วิเคราะห์ ติดตาม สท.
รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.ฝอ.ตท.
รอง ผกก.ฝปช.สง.ก.ต.ช.
รอง ผกก.ฝ่ายกีฬา สก.
รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณ 3 งป.
รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.ฝอ.สลก.ตร.
รอง ผกก.ฝอ.สงป.
* รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.ฝอ.ตป.
รอง ผกก.ฝ่ายควบคุมอัตรากาลัง อต.
รอง ผกก.กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ผอ.
รอง ผกก.กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 1 สบส.

รอง ผกก.
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
5/02/2557
5/02/2557
5/02/2557
5/02/2557
5/02/2557
5/02/2557
5/02/2557
5/02/2557
5/02/2557
5/02/2557
5/02/2557

สว.
1/11/2549
1/11/2549
1/11/2549
1/11/2549
22/06/2550
1/09/2550
7/12/2550
7/12/2550
7/12/2550
1/04/2541
16/03/2543
13/02/2547
13/02/2547
22/11/2547
22/11/2547
1/09/2550
1/11/2548
1/11/2549
1/11/2549
16/04/2550

รอง สว.
12/06/2538
1/02/2539
7/08/2539
5/03/2541
5/03/2541
25/09/2538
25/09/2538
20/08/2540
16/08/2542
28/02/2535
9/09/2535
9/09/2535
1/02/2540
19/06/2534
9/09/2535
16/09/2535
20/08/2540
25/09/2538
7/08/2539
10/11/2541

วันเกิด
6/12/2510
17/08/2511
24/01/2508
28/08/2513
17/11/2510
9/06/2507
27/10/2507
22/06/2517
11/02/2510
1/11/2505
21/01/2511
20/05/2509
10/10/2516
21/12/2505
1/12/2511
4/06/2508
26/09/2512
4/08/2507
22/09/2510
23/02/2518

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง ผกก. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ยศ
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
รัก การธราชว์
พงศกร คาสะอาด
สุวิศษิ ฏ์ ไชยรักษ์
ณัฐธยาน์ จามจุรีรักษ์
บุษปราณี รอดอินทร์
นุชนาท อิ่มฤทธา
รษา สังข์สุวรรณ
ธัญภัคนันท์ ธนโสภณศิริ
นภัสกรณ์ วงศ์ษา
ศุภลักษณ์ คงขาว
พอพล อุทัยภพ
นพวรรณ เหลืองอ่อน
วีรพันธ์ สารธรรม
ธัญญมาศ สลักศรี
สรรชัย พ่วงพี
ปรีชญา พิมานทิศากร
มิวัฒนรุจ ลือลาภ
ส่งศักดิ์ สาธราลัย
นิรารัฐ นาคทองทิพย์
เศรษฐพงษ์ จิตต์โกมุท

ตำแหน่ง
รอง ผกก.ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง สท.
รอง ผกก.กลุ่มงานขับเคลื่อนการถวายความปลอดภัยในพื้นที่ ผก.
นักบิน (สบ 3) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.
รอง ผกก.กลุ่มงานความมั่นคง ผค.
รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 1 ตป.
รอง ผกก.ฝอ.กต.9
รอง ผกก.ฝอ.ตส.2
รอง ผกก.ฝสต.2 กต.1
รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา 2 รท.
รอง ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล ผก.
รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา 1 รท.
รอง ผกก.กลุ่มงานแปลและล่าม ตท.
* รอง ผกก.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.
รอง ผกก.ฝอ.สงป.
รอง ผกก.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.
รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา 1 รท.
รอง ผกก.ฝอ.สยศ.ตร.
รอง ผกก.กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญคดีอาญา คด.

รอง ผกก.
สว.
รอง สว.
5/02/2557 1/09/2550 1/02/2538
5/02/2557 10/09/2550 7/08/2539
5/02/2557 1/12/2550 1/02/2541
5/02/2557 7/12/2550 26/01/2536
5/02/2557 7/12/2550 16/09/2536
5/02/2557 7/12/2550 7/08/2539
5/02/2557 7/12/2550 16/09/2540
5/02/2557 5/03/2551 9/09/2535
5/02/2557 20/11/2551 1/02/2544
5/02/2557 20/11/2551 27/08/2544
21/03/2557 20/11/2551 1/02/2544
15/01/2558 16/03/2543 1/04/2531
15/01/2558 1/06/2547 1/02/2535
15/01/2558 1/06/2547 9/09/2535
15/01/2558 16/02/2553 15/02/2545
15/01/2558 1/11/2549 1/02/2539
15/01/2558 1/11/2549 1/12/2540
15/01/2558 1/11/2549 5/03/2541
15/01/2558 16/12/2549 20/08/2540
15/01/2558 11/06/2550 1/02/2542

วันเกิด
28/12/2508
15/07/2513
14/11/2517
7/12/2512
18/07/2506
11/07/2510
28/07/2509
5/07/2508
23/10/2515
30/03/2516
14/10/2520
13/06/2509
28/08/2511
26/07/2510
10/12/2507
26/04/2509
9/04/2511
25/07/2507
10/12/2516
25/11/2519

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง ผกก. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

ยศ
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
ขนิษฐา โมกขจันทร์
พิษณุ กุศลศารทูล
สันต์ธร โตไทยะ
จิตลดา พัดเย็น
ปัทมา บุญศรี
สุชาดา ไชยสงคราม
ขจรศักดิ์ กุลวุฒิ
ธนู กลิ่นทอง
ดวงดาว ยิ่งสุขกมล
อัครเดช มนตรีกุล ณ อยุธยา
ณฤดี หันประดิษฐ์
อรรธยา ป้องอติคณ
ุ
วรรณธนา แซ่เหล้า
รุ่งรัตน์ ศีลสารรุ่งเรือง
ภัทรวุฒิ สุนทรศารทูล
มยุรี สังข์ขาว
นวรัตน์ เอี่ยมวสันต์
พงศ์สุข คงปัญโญ
ดวงหทัย ภู่สอาด
ปริญญา เจริญบัณฑิต

ตำแหน่ง

รอง ผกก.
รอง ผกก.กลุ่มงานการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ผค. 15/01/2558
15/01/2558
รอง ผกก.ฝอ.สกพ.
15/01/2558
รอง ผกก.กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ ยศ.
15/01/2558
รอง ผกก.กลุ่มงานความมั่นคง ผค.
15/01/2558
รอง ผกก.ฝ่ายการเงิน 1 กง.
15/01/2558
รอง ผกก.พตส.สตส.
15/01/2558
รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.
15/01/2558
รอง ผกก.กลุ่มงานนิตกิ รด้านการเสริมสร้างฯ วน.
16/05/2559
รอง ผกก.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 1 ตป.
16/05/2559
รอง ผกก.ฝสต.2 กต.6
16/05/2559
รอง ผกก.ฝ่ายการประชุม 2 ตป.
16/05/2559
รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.
16/05/2559
รอง ผกก.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สกพ.
16/05/2559
รอง ผกก.ฝตพ.ตส.2
16/05/2559
รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา 2 อธ.
16/05/2559
รอง ผกก.ฝอ.กต.10
16/05/2559
รอง ผกก.ฝ่ายการเงิน 2 กง.
16/05/2559
รอง ผกก.ฝ่ายตารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 3 ตท.
16/05/2559
รอง ผกก.ฝตส.3 ตส.2
16/05/2559
รอง ผกก.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.

สว.
22/06/2550
1/09/2550
7/12/2550
7/12/2550
7/12/2550
7/12/2550
15/02/2551
20/11/2551
16/03/2543
1/06/2547
1/10/2549
16/12/2549
22/06/2550
15/09/2550
7/12/2550
16/01/2551
15/02/2551
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553

รอง สว.
30/09/2537
31/03/2538
1/04/2538
25/09/2538
20/08/2540
20/08/2540
16/09/2540
5/03/2541
26/02/2534
16/09/2535
28/09/2533
10/11/2541
25/07/2537
12/06/2538
25/01/2534
1/02/2540
9/09/2535
1/02/2544
27/08/2544
11/02/2545

วันเกิด
19/02/2511
31/07/2513
27/02/2514
5/08/2510
17/10/2513
3/04/2516
27/07/2507
26/01/2513
1/03/2510
2/11/2506
17/12/2506
9/02/2517
24/06/2505
28/12/2511
6/02/2511
8/08/2508
18/11/2506
22/12/2520
31/10/2520
4/04/2521

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง ผกก. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

ยศ
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
นิตยา รักษา
โชติรส โชคสวัสดิ์
เลอศักดิ์เชษฐ เดชะราช
คมวุฒิ จองบุญวัฒนา
รัฐวิชญ์ อมรเลิศวิทย์
สุนทรี ผุยพัฒน์
กัญญา เพชรไพรโรจน์
จักรภพ ศิลาทอง
กาญจนา จามจุรีรักษ์
เบญจมาภรณ์ วิสาขะ
ศิริพรรณ บุญมา
ทรงศักดิ์ แมนยี
พลอยปภัส พรเพชรรัตน์
กัญญ์พิชญา ประเสริฐสถิตย์
ทรรฏศณีย์ พรชัยธนะภูมิ
กรรณิการ์ ชูวงษ์
ปิยรัตน์ ชัยเฉลิมศักดิ์
ศิริรัตน์ ฉิมพิมล
ศุภรดา เทพจันทร์ตา
พรพงศ์ อุลปาธรณ์

ตำแหน่ง
รอง ผกก.ฝตส.2 ตส.3
รอง ผกก.กลุ่มงานกฎหมาย กม.
รอง ผกก.ฝ่ายสรรพาวุธ 3 สพ.
ผู้ช่วย นว.(สบ 3) ตร.
รอง ผกก.ฝอ.สง.ก.ต.ช.
รอง ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.จต.
รอง ผกก.ฝอ.ทพ.
* รอง ผกก.กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย กม.

รอง ผกก.
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560

รอง ผกก.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สงป. 7/06/2560

รอง ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์ตาแหน่ง 1 อต.
รอง ผกก.ฝอ.กต.1
รอง ผกก.กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมพิเศษ ผอ.
รอง ผกก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา สบร.
รอง ผกก.ฝตส.2 ตส.2
รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.ฝ่ายการเงิน 6 กง.
รอง ผกก.ฝ่ายสารบรรณ 1 สลก.ตร.
รอง ผกก.ฝ่ายส่งกาลังบารุง บก.อก.จต.
รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.

7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560

สว.
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
13/02/2547
1/11/2548
1/10/2549
16/02/2553
22/06/2550
22/06/2550
1/09/2550
1/09/2550
10/09/2550
7/12/2550
7/12/2550
7/12/2550
7/12/2550
15/02/2551
20/11/2551
20/11/2551

รอง สว.
15/02/2545
15/02/2545
1/12/2545
1/02/2546

วันเกิด
8/06/2508
30/07/2517
11/05/2520
2/01/2523

8/11/2537
25/09/2538
1/07/2534
1/02/2545

11/04/2512
12/10/2506
21/02/2507
4/12/2522

10/11/2541
3/05/2542
9/09/2535
2/06/2538
30/09/2537

20/12/2515
9/08/2513
31/12/2511
29/01/2511

12/06/2538
25/09/2538
7/08/2539
1/02/2540
1/02/2540
25/09/2538
16/08/2542

23/04/2511
19/10/2505
6/07/2508
1/03/2510
23/10/2509
3/09/2509
26/10/2506
2/06/2514

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง ผกก. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

ยศ
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง

ชื่อ ชื่อสกุล
ระพิน ชาติไทย
อัญชลี แสงศรี
กุลวดี พูลเสน
ศุภกิต กองค้า
สุชาติ ลอยลิบ
ชัยวัฒน์ วารีสดใส
บดินฑณุ์อาชว์ อารยะพงษธร
อาไพ บุญเกิด
กาญจนา สงวนเขียว
ปิยะนุช สัมฤทธิ์
ธัญญรัตน์ บุณยรัตกลิน
ภูวิช จารุพิพิธ
สงกรานต์ วรรณทานะ
วรรณมนัส ทรงเจริญ
กันยารัตน์ พึ่งม่วง
พัชรินทร์ บุญนอก
สันธาน สุมาลยศักดิ์
ศิรินทร์ กาญจนาภิรมย์
อชิระวรรธน์ สุพรรณเภสัช
ชัชชลัยย์ ด้วงเอียด

ตำแหน่ง
รอง ผกก.ฝสต.2 กต.7
รอง ผกก.ฝ่ายการเงิน 4
รอง ผกก.ฝอ.กต.3
รอง ผกก.ฝอ.มน.
รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา 1 อธ.
รอง ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสานวน 2 คด.
รอง ผกก.ฝสต.2 กต.4
รอง ผกก.ฝ่ายมาตฐานตาแหน่ง อต.
รอง ผกก.ฝ่ายการเงิน 2 กง.
รอง ผกก.กลุ่มงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ผอ.
รอง ผกก.กลุ่มงานจราจร ผค.
รอง ผกก.กลุ่มงานนิตกิ รด้านสอบสวนและพิจารณาโทษ วน.
รอง ผกก.กลุ่มงานจิตอาสาพัฒนา ผก.
รอง ผกก.ฝตส.1 ตส.3
รอง ผกก.ฝอ.อต.
รอง ผกก.ฝอ.กง.
รอง ผกก.กลุ่มงานแปลและล่าม ตท.
รอง ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสานวน 4 คด.
รอง ผกก.ฝอ.กต.4
รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.

รอง ผกก.
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560
7/06/2560

สว.
20/11/2551
20/11/2551
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
10/02/2554
10/02/2554
7/06/2560 10/02/2554
15/03/2561 1/11/2548

รอง สว.
20/01/2543
16/08/2543
5/11/2540
1/04/2542
16/08/2542
16/08/2542
1/02/2544
27/08/2544
27/08/2544
27/08/2544
27/08/2544
1/02/2545
15/02/2545
15/02/2545
15/02/2545
15/02/2545
1/11/2546
1/11/2546

วันเกิด
17/08/2514
29/06/2515
5/01/2514
6/04/2520
25/08/2510
17/09/2517
28/02/2521
13/07/2511
23/04/2518
23/10/2518
12/07/2521
2/12/2521
17/04/2507
31/08/2513
20/03/2515
2/09/2518
29/01/2510

24/01/2513
1/11/2546 24/07/2519
20/08/2540 23/12/2513

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง ผกก. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

ยศ
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง

ชื่อ ชื่อสกุล
ขจรเกียรติ สิทธิวงศ์
รัศมี หาญใจ
อลงกต พูลเกื้อ
อภิณัฐ มาเมืองบน
อัญชลี อังคะนาวิน
สุกิจ กัลยากาญจน์
ไพฑูรย์ ใจเร็ว
นพดล ดวงมาตย์พล
รัตนาภรณ์ คุณะโคตร
สุริยะ เพ็งสุข
เอกนรินทร์ วงค์ชัย
ปริสุทธ ปัณฑรางกูร
วิมล เถลิงพงษ์
ไพภรณ์ สีวาฤทธิ์
ศุภมาศ มัฆวิมาลย์
จิโรศินี ตั้งจิตเจริญพงศ์
จุฑาวัชร จิตรประเสริฐ
พนธ์พิพัฏ ธรรมจินโน
สุชาดา สุวรรณชาติ
วิมล ปฏิภาณเฉียบ

ตำแหน่ง

รอง ผกก.
รอง ผกก.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สงป. 15/03/2561
15/03/2561
รอง ผกก.ฝสต.2 กต.10
15/03/2561
รอง ผกก.ฝอ.ผค.
15/03/2561
รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา 1 มน.
15/03/2561
รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.
15/03/2561
รอง ผกก.ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ บก.อก.จต.
15/03/2561
รอง ผกก.ฝ่ายสวัสดิการการเงิน สก.
15/03/2561
รอง ผกก.ฝอ.กต.6
15/03/2561
รอง ผกก.ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก.
15/03/2561
รอง ผกก.กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 2 สบส.
15/03/2561
รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.
15/03/2561
รอง ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์และกาหนดยุทธศาสตร์ ยศ.
15/03/2561
รอง ผกก.ฝ่ายพลาธิการ 1 พธ.
15/03/2561
รอง ผกก.ฝ่ายความชอบ ทพ.
15/03/2561
รอง ผกก.ธร.กพ.บก.อก.สกบ.
15/03/2561
รอง ผกก.ฝ่ายการเงิน 3 กง.
15/03/2561
รอง ผกก.ฝ่ายสรรพาวุธ 1 สพ.
15/03/2561
รอง ผกก.ฝ่ายนิตกิ าร ตป.
15/03/2561
รอง ผกก.ฝ่ายการประชุม 2 ตป.
15/03/2561
รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ.

สว.
22/06/2550
1/09/2550
1/09/2550
1/09/2550
10/09/2550
10/09/2550
10/09/2550
1/12/2550
7/12/2550
20/11/2551
20/11/2551
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553

รอง สว.
26/09/2537
1/02/2533
11/03/2535
30/09/2537
9/09/2535
28/03/2538
7/08/2539
1/02/2543
1/02/2540
16/08/2542
16/08/2543
10/11/2541
16/08/2542
6/03/2544
27/08/2544
27/08/2544
15/02/2545
15/02/2545
15/02/2545
16/05/2545

วันเกิด
26/02/2511
15/06/2506
17/10/2507
2/01/2509
14/06/2511
14/05/2514
28/12/2510
25/01/2520
25/03/2510
19/08/2513
2/05/2514
4/06/2517
21/08/2511
7/03/2515
17/11/2518
2/06/2520
8/03/2507
26/09/2518
26/12/2518
25/06/2513

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ สว. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ยศ
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ต.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
วรประสิทธิ์ นิยมาภา
อัศวิน นาเจริญ
พสิษฐ์ ไพบูลย์อิทธิ
พิชาภพ อาจมังกร
สุดเขตร์ บุญวงษ์
ณัฏฐาภรณ์ จันทร์คา
ชนวัชร์ ภัยลี้
ลภัทธร พรหมวิเศษ
นารีมาน รักธรรม
รวีวรรณ มีขา
วิภาดา มาตแย้ม
เสกสรรค์ สุทธหลวง
บุญเลิศ ปานโต
ธีรพงษ์ วัชรากูล
ชัยสัณห์ จงมั่งคั่ง
ลาเยาว์ ปรางเพ็ชร
ณัฐพงศ์ กฤษณสุวรรณ
ฉัตรชัย ไชยสาร
ภัทรานิษฐ์ พิทักษ์สกุลกิตยา
วราห์ กาญจนะวาหะ

ตำแหน่ง
สว.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล ผก.
นักบิน (สบ 2) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 1 ตป.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.กลุ่มงานแปลและล่าม ตท.
นักบิน (สบ 2) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.
สว.ฝอ.กมค.
สว.กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญคดีอาญา คด.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง สท.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.กลุ่มงานประสานงานรัฐสภา กม.
สว.กลุ่มงานวิชาการ 1 สบส.
สว.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 1 ตป.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.ฝ่ายวิชาการ งป.
สว.ฝอ.อธ.

สว.
รอง สว.
วันเกิด
7/12/2550 10/11/2541 10/04/2517
20/11/2551
20/11/2551
20/11/2551
20/11/2551
20/11/2551

1/02/2540
1/02/2541
16/08/2542
16/08/2543
16/08/2543

29/12/2516
16/03/2505
2/02/2511
5/05/2508
3/02/2517
6/01/2523
27/02/2514
8/05/2522
28/01/2507
16/10/2517
18/08/2516
22/12/2513
14/04/2512
24/05/2519
26/04/2511
7/12/2513

20/11/2551
20/11/2551
20/11/2551
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553

1/02/2544
27/08/2544
27/08/2544
30/09/2537
1/04/2539
1/02/2540
16/09/2540
1/02/2541
1/02/2542
4/05/2542
4/05/2542
1/02/2543 9/04/2520
18/05/2544 29/05/2522
27/08/2544 7/11/2514

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ สว. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ยศ
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
สุภัค สุพัฒสร
ศรัณย์ เบญจานุวัตร
ธิดา ว่องวันดี
ศิริรัตน์ ควรชัยตระกูล
ฉัตรชัย จิรานุกรสกุล
มนตรี โชติภาคยกุล
สุกัญญา วิรยศิริ
จิราพร พละศักดิ์
ธวัช อุษสาธิต
พงษ์ศักดิ์ เจียมศิริ
ณรงค์ศักดิ์ พจนะลาวัณย์
วิทยา ดวงปัญญา
วไลรัตน์ มะลิวรรณ
อรอุมา ซิบยก
นิยดา เปล่งประพันธ์
ปาณิศา บุญประเสริฐ
ตวงทิพย์รัตน์ เถื่อนศิริ
ชัชชัย จัตุวัฒน์
บุญเจือ ศรีทองฉิม
จตุพร สมมารถ

ตำแหน่ง
สว.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล ผอ.
สว.กลุ่มงานวิชาการ 1 สบส.
สว.ฝอ.คพ.
สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ.
สว.กลุ่มงานจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจ ผก.
สว.กลุ่มงานวิชาการ 1 สบส.
สว.กลุ่มงานวิชาการ กม.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.กลุ่มงานจิตอาสาพัฒนา ผก.
สว.ฝสต.2 กต.8
สว.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก.
สว.ฝ่ายกีฬา สก.
สว.ฝอ.สก.
สว.ฝ่ายนิติการ ตป.
สว.กลุ่มงานที่ปรึกษา คพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.ฝ่ายการเงิน 3 กง.
สว.ฝ่ายการเงิน 4 กง.
สว.ฝ่ายนิติการ ตป.
สว.กลุ่มงานตรวจสอบสานวน 1 คด.

สว.
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553
16/02/2553

รอง สว.
27/08/2544
27/08/2544
27/08/2544
27/08/2544
27/08/2544
1/02/2545
15/02/2545
15/02/2545
15/02/2545
15/02/2545
15/02/2545
15/02/2545
15/02/2545
15/02/2545
16/05/2545
16/05/2545
1/12/2545
1/12/2545
1/12/2545
1/12/2545

วันเกิด
4/03/2517
23/05/2518
6/10/2518
8/11/2518
14/08/2521
29/08/2521
26/09/2507
5/06/2512
26/08/2512
9/02/2514
1/09/2514
26/03/2515
5/05/2518
15/03/2519
25/05/2517
14/10/2520
14/01/2517
9/07/2517
28/10/2519
17/07/2521

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ สว. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ยศ
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
นาพล ทองภูสวรรค์
ธิติพงศ์ วิเศษวงศา
จรูญ ดอกกลาง
สมเกียรติ ดวงมาลย์
สุริยา เสนานุรักษ์
ณัฐชฎา เจริญรัตน์
พิจักษณ์กร โปตระนันทน์
วิภาลักษณ์ นันตา
กนิษฐา หลักคงคา
อิทธิพล หิรัญนิธิธารง
สุกฤตษ์ ธันวานนท์
ศศิริน ทับเที่ยง
วิโรจน์ รัตนตรัยเจริญ
อรวรรณ เสือใหญ่
สมพนธ์ คณา
ภูมิพัฒน์ ชัยจันทร์
มินทร์ลดา อนันท์พรนิธิ
ไพศาล สอาดล้วน
พัลลภ กลิ่นหอม
ประวิทย์ ภาษีชา

ตำแหน่ง
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร.
สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 2 วจ.
สว.กลุ่มงานตรวจสอบสานวน 3 คด.
นักบิน (สบ 2) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.
สว.ฝ่ายสนับสนุน บ.ตร.
สว.กลุ่มงานพิจารณา 2 รท.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ.
สว.ฝ่ายดนตรี สก.
สว.ฝ่ายการเงิน 1 กง.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.ฝ่ายนิติการ ตป.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ผอ.
สว.ฝอ.กมค.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.กลุ่มงานตรวจสอบสานวน 4 คด.
นักบิน (สบ 2) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

สว.
16/02/2553
16/02/2553
10/02/2554
10/02/2554

รอง สว.
1/02/2546
1/02/2546
1/02/2540
1/02/2541

วันเกิด
25/09/2522
21/03/2524

10/02/2554
10/02/2554
10/02/2554
10/02/2554
10/02/2554
10/02/2554
10/02/2554
10/04/2554
10/04/2554
5/04/2555
5/04/2555
5/04/2555
5/04/2555
5/04/2555
5/04/2555
5/04/2555

1/02/2543
16/08/2543
15/02/2545
15/02/2545
1/04/2546
1/10/2546
1/11/2546
1/12/2545

21/11/2519
9/09/2516
16/03/2510
7/05/2512
7/07/2519
21/09/2512
27/10/2515
3/04/2514
9/12/2512
30/03/2507
13/03/2516
4/07/2512

1/02/2547
30/09/2537
1/02/2540
16/08/2542
16/06/2547
1/08/2547
1/02/2548
1/02/2548

7/07/2513
25/09/2518

19/08/2521
7/05/2507
4/01/2525
29/08/2525

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ สว. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

ยศ
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
ณภัทร เอียดทุ่ม
วิมลกานต์ กิจควร
สุดารัตน์ ดวงแก้ว
คณะพล วงศ์ชัย
สวิชญา ตะนะวิไชย
ดุสิต ส่งแสง
นิคม วงษ์สุเทพ
สุทธิพจน์ โกมลวาสี
ปราโมทย์ พุ่มบรรเทา
กัญญปานี จิตะสมบัติ
สุภลักษณ์ วงศ์วาน
โสภณ นิธิสุนทรพงศ์
ปนัดดา สีสุข
ชมพูนุท ขยายศรี
พรฤดี เดชธารงวัฒน์
พรทิพย์ ทัศสาราญ
กันยารัตน์ มุสิกทอง
พรพรรษา เที่ยงทัศน์
จาลอง สมานญาติ
โศจิกรณ์ จาเริญมา

ตำแหน่ง
* สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.ฝ่ายเทคโนโลยีด้านงบประมาณและการเงิน สงป.
สว.ฝ่ายตารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 1 ตท.
สว.ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง สท.
สว.ประจา ตท.
สว.กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนและพิจารณาโทษ วน.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.กลุ่มงานคดีปกครอง คพ.
สว.กลุ่มงานพิจารณา 1 อธ.
สว.ฝ่ายการเงิน 1 กง.
สว.ฝ่ายการเงิน 2 กง.
สว.ฝ่ายการเงิน 4
สว.ฝอ.สลก.ตร.
สว.ฝ่ายการเงิน 4 กง.
สว.ฝ่ายบัญชี 3 กช.
สว.ฝ่ายการเงิน 3 กง.
สว.ฝ่ายการเงิน 1 กง.
สว.ฝ่ายการเงิน 5 กง.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
นักบิน (สบ 2) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

สว.
06/12/2555
20/09/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555

รอง สว.
วันเกิด
1/12/2548 11/05/2513
2/05/2538 6/01/2511
25/09/2538 25/01/2511
16/08/2543 30/09/2514
1/08/2545 2/08/2522
1/02/2547 23/01/2519
1/02/2548 25/08/2524
1/02/2548 12/11/2525
8/06/2548 13/11/2522
28/09/2548 1/06/2515
28/09/2548 4/12/2515
28/09/2548 4/06/2519
28/09/2548 2/04/2521
28/09/2548 16/06/2521

6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555
6/12/2555

28/09/2548
28/09/2548
28/09/2548
28/09/2548
1/12/2548
1/02/2549

14/03/2522
17/04/2522
17/09/2522
27/07/2523
9/03/2511
22/07/2526

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ สว. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ยศ
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง

ชื่อ ชื่อสกุล
ยุธยา กาแหงฤทธิ์
ณัฐกร เพ็งนรพัฒน์
เบญจา ชาติเผือก
อภินันทน์ ฤกษนันทน์
โกมล รุธิรบริสุทธิ์
ชัชชัย ม่วงไหมทอง
จุฑาฑิพย์ สุดใจ
อัครวินท์ พีระภานนท์
ปรีชา ศุภมิตรพิบูลย์
สันติ ประทุมรัตน์
อัจฉราพรรณ์ ดาศรี
กฤตภาส ธนาภัทรพิบูล
เสน่ห์ คาฝอย
สากล รัศมีบรรพตกุล
กฤษฎา แก่นสาโรง
ณัฐวัฒน์ เจริญวัฒนมงคล
นิรดา มั่นอนุรักษ์
เสาวณีย์ พาหุรักษ์
จิรัตน์ สถิติรัต
สิริพรรณ ศรีนวล

ตำแหน่ง
สว.ฝ่ายตรวจสอบสานวนคดีอุทธรณ์ อฎ.
สว.ฝ่ายนิติการ บก.อก.สกบ.
สว.ฝอ.ตท.
สว.ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ บก.อก.จต.
สว.ศูนย์จริยธรรมฯ บก.อก.จต.
สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติ ตป.
สว.ฝอ.ตท.
สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.จต.
สว.กลุ่มงานตรวจสอบสานวน 3 คด.
สว.กลุ่มงานขับเคลื่อนการถวายความปลอดภัยในพื้นที่ ผก.
สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 1 วจ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.กลุ่มงานจิตอาสาพัฒนา ผก.
สว.กลุ่มงานนิติกรด้านการเสริมสร้างฯ วน.
สว.กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนและพิจารณาโทษ วน.
สว.กลุ่มงานพิจารณา 2 มน.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 1 ตป.
สว.ฝอ.กต.4
สว.กลุ่มงานตรวจสอบสานวน 1 คด.

สว.
24/06/2556
24/06/2556
5/02/2557
5/02/2557
5/02/2557
5/02/2557
5/02/2557
5/02/2557
5/02/2557
5/02/2557
5/02/2557
5/02/2557
21/03/2557
21/03/2557
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558

รอง สว.
1/12/2548
1/12/2548
25/09/2538
1/02/2547
1/02/2547
16/06/2547
25/03/2548
1/12/2548
1/12/2548
1/12/2548
1/08/2549
10/03/2551
1/12/2548
1/02/2550
1/02/2547
1/02/2549
1/03/2550
1/06/2550
1/06/2550
1/06/2550

วันเกิด
30/09/2520
4/09/2521
2/09/2509
20/11/2508
8/01/2515
2/11/2521
4/02/2526
19/02/2511
1/10/2513
12/09/2524
2/10/2521
10/09/2519
25/10/2508
25/04/2527
18/11/2511
21/02/2526
30/03/2526
10/01/2505
25/09/2505
11/04/2511

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ สว. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

ยศ
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
อวยพร อรุณพรอนันต์
วันสว่าง สวัสดี
สมชาย วิมลสุข
นวลอนงค์ โต้ด้วง
กมลวรรณ บรรลือหาญ
ฐิตาภรณ์ ลิ้มจรูญ
เปรมจิต อุปฐานา
อิทธิพล เสือจาศิล
สุพัตรา ศรีฑาพุฒ
กิตติพงษ์ วรศาสตร์
ชณัศฌา บารุงรัตน์
สุธิสา ศึกสม
เรืองวิทย์ รัตนบุญทวี
เพ็ชรอมร คร่องใจ
พรรดิตรา ภุมรินทร์
สมเดช สาระบรรณ์
สุภารัตน์ สุวรรณดี
ณชนก เตชะวสัญญู
วรลักษณ์ สุขตระกูล
กวีสิทธิ์ มีฤทธิ์

ตำแหน่ง
สว.ฝอ.สงป.
สว.ฝอ.กช.
สว.ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ บก.อก.จต.
สว.กลุ่มงานพิจารณา 2 มน.
สว.กลุ่มงานพิจารณา 2 รท.
สว.กลุ่มงานพิจารณา 1 รท.
สว.กลุ่มงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ผอ.
สว.ฝอ.สลก.ตร.
สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณภาพรวม งป.
สว.ฝ่ายการจัดสวัสดิการ สก.
สว.ฝ่ายโยธาธิการ 1 ยธ.
สว.ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจาตาแหน่ง อต.
สว.ฝ่ายตรวจสอบสานวนคดีฎีกา อฎ.
สว.ฝสต.2 กต.2
สว.กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญคดีอาญา คด.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.กลุ่มงานพิจารณา 1 มน.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.ฝ่ายงบประมาณ 6 งป.

สว.
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558

รอง สว.
1/06/2550
1/06/2550
1/06/2550
15/06/2550
15/06/2550
15/06/2550
16/07/2550
16/07/2550
16/07/2550
16/07/2550
16/07/2550
16/07/2550
24/10/2550
24/10/2550
24/10/2550
24/10/2550
24/10/2550
24/10/2550
1/11/2550
1/11/2550

วันเกิด
6/03/2515
9/09/2519
2/02/2520
1/04/2518
22/05/2520
24/03/2521
28/02/2511
4/07/2517
17/05/2519
18/04/2520
23/12/2520
3/11/2522
8/11/2515
19/11/2519
3/02/2523
10/09/2523
4/05/2524
4/06/2527
27/09/2508
22/01/2518

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ สว. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

ยศ
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
วันชัย สุวรรณรัตน์
สุวิมล มูลพินิจ
อรวรรณ ก่อเกิด
ธนภร ดวงวิเชียร
วราวุธ มัจฉาชีพ
กัญญณัช ขาทอง
จิรเดช กลั่นสุวรรณ
ภัทรพล ศิลาคม
วีระพล ลิ้มวัฒนานิมิตกุล
สารนารถ บุญวรรณ
พิศาล ไชยรักษ์
กัญญ์ณพัชญ์ จารึกโพธิ์
ปรีชา ขยันหา
วิโรจน์ ลี้กุล
นครินทร์ ทองอินทร์
มนตร์ ตันบุญต่อ
นงพรรณ นันทปิยกุล
สุดสวาท ผลสนอง
ปัทม์คีติกา กิฎามร
อานนท์ อินทร์ฟอง

ตำแหน่ง
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.ฝ่ายควบคุมอัตรากาลัง อต.
สว.ฝอ.สงป.
สว.ฝ่ายงบประมาณ1 งป.
สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติ ตป.
สว.ฝ่ายมาตฐานตาแหน่ง อต.
สว.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก.
สว.ฝ่ายตรวจสอบสานวนคดีฎีกา อฎ.
สว.กลุ่มงานพิจารณา 1 มน.
สว.ฝ่ายงบประมาณ 6 งป.
สว.ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ สลก.ตร.
สว.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 2 ตป.
สว.ฝอ.วน.
สว.กลุ่มงานวิชาการ 2 สบส.
นักบิน (สบ 2) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.
นักบิน (สบ 2) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.
สว.ฝ่ายตารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 3 ตท.
สว.ประจา ตท.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.กลุ่มงานกฎหมาย กม.

สว.
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
15/01/2558
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559

รอง สว.
1/11/2550
20/12/2550
10/01/2551
10/01/2551
10/01/2551
10/01/2551
10/01/2551
1/02/2551

วันเกิด
16/09/2518
30/07/2526
5/01/2512
19/01/2513
8/06/2516

1/02/2552
30/12/2540
16/08/2542
16/08/2542
16/08/2542
1/02/2547
1/02/2547
1/02/2548
25/03/2548
25/03/2548
15/12/2549
1/02/2550

4/10/2526
31/10/2513
3/02/2507
9/12/2509
13/09/2511
4/05/2508
14/06/2524
23/01/2526
10/01/2518

1/09/2521
29/09/2522
1/03/2527

13/02/2519
10/05/2521
22/02/2526

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ สว. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

ยศ
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง

ชื่อ ชื่อสกุล
คทายุทธ พึ่งเดช
ณพัชร เชี่ยวชาญ
ณัฐนันท์ เจริญแก้วพันสี
เทอดศักดิ์ วรดิษฐ
พัชระ รัตนประเสริฐ
นงนุช รัศมี
แพรวภัค วงศ์สารพิกูล
จตุพร วัชรพันธพงศ์
สมพร ภูมิภัทร
ไชโย สาเนียงงาม
เศรษฐ์ จรูญรัตน์
ฉัตรทิพย์ ชูชื่นกลิ่น
สุธาจิณ นันทนากรณ์
ศักดา ทองประพันธ์
ภูริตา ลุนจันทา
วรนล เจริญนิตย์
เพชรา เยาวรัตน์
พัณณิณ คาเครือ
ธัญพร ติ๊ปรัตน์
ธัญวรัตน์ ต่อพงศ์พัฒนะ

ตำแหน่ง
สว.กลุ่มงานที่ปรึกษา คพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.ฝ่ายงบประมาณ 4 งป.
สว.กลุ่มงานนิติกรด้านการเสริมสร้างฯ วน.
สว.ฝสต.2 กต.4
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.ฝ่ายตรวจสอบสานวนคดีอุทธรณ์ อฎ.
สว.ฝอ.ตท.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.จต.
สว.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สกพ.
สว.ฝ่ายวิเคราะห์ฯ บก.อก.สกบ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.กลุ่มงานพิจารณา 2 อธ.
สว.ประจา ตท.
สว.ฝอ.กง.
สว.ฝ่ายสนับสนุน บ.ตร.
สว.ฝอ.สลก.ตร.
สว.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล ผค.

สว.
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559

รอง สว.
1/02/2550
1/06/2550
1/06/2550
24/10/2550
24/10/2550
24/10/2550
24/10/2550
24/10/2550
1/11/2550
1/11/2550
1/11/2550
25/12/2550
10/01/2551
10/01/2551
10/01/2551
1/02/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551

วันเกิด
6/09/2526
27/07/2510
23/05/2518
29/07/2516
11/05/2521
3/08/2524
13/01/2525
22/07/2526
3/08/2505
26/12/2507
27/07/2508
4/04/2521
16/07/2514
9/02/2515
21/11/2521
13/01/2529
16/10/2506
18/01/2508
17/09/2510
10/08/2511

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ สว. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

ยศ
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
ยุพรพรรณ ภิรมย์สนธิ์
ราณีร ประเสริฐอาภา
วัลลภา โคตรภูธร
วรรณศักดิ์ กระจ่างศรี
ธวัชชัย ชาลีรินทร์
สุนิศา โชติพินทุ
บุญเสริม อยู่ยั่งยืน
วนิดา พงษ์บริบูรณ์
สุนันทา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
กัลยกร โชคเหมาะ
มาราตรี ศรีเลิศ
กมนทรรศน์ บรรหาร
วาสนา ใจเร็ว
อุไรวรรณ เศรษฐสิงห์
สุรีย์ แสนพิทักษ์
วรรณิลักษณ์ ทัพซ้าย
จุฑามาศ สุขสว่าง
ยุพิน มันตะเข
ศุภานัน อินทะนา
ษิลิฬห์ บุญล้อม

ตำแหน่ง
สว.กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 2 สบส.
สว.ฝอ.ตป.
สว.ฝอ.สบส.
สว.ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก.
สว.ฝ่ายงบประมาณ 3 งป.
สว.ฝอ.บ.ตร.
สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณภาพรวม งป.
สว.ฝอ.งป.
สว.กลุ่มงานวิชาการ กม.
สว.ฝ่ายความชอบ ทพ.
สว.กลุ่มงานวิเคราะห์และกาหนดยุทธศาสตร์ ยศ.
สว.ฝ่ายงบประมาณ 5 งป.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.ฝ่ายห้องสมุด กม.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.ฝอ.วน.
สว.ฝอ.บ.ตร.
สว.ฝอ.กต.5
สว.ฝ่ายความชอบ ทพ.
สว.กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญคดีอาญา คด.

สว.
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559

รอง สว.
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551

วันเกิด
21/08/2511
20/09/2511
17/10/2511
5/11/2511
13/11/2511
27/01/2512
19/05/2512
26/07/2512
6/11/2512
13/04/2513
1/04/2514
24/01/2515
2/04/2515
11/04/2515
17/04/2515
10/05/2515
17/11/2515
8/01/2516
24/02/2516
2/04/2516

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ สว. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

ยศ
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท. หญิง
พ.ต.ท. หญิง

ชื่อ ชื่อสกุล
อุษณีย์ วิระมาตย์
อัมพวัน วิชาชาญ
ชุติรัตน์ เนียมประเสริฐพร
รัชนีกร เถาธรรมพิทักษ์
อาณัต อัศวมงคล
คนธนันท์ บุญลาภ
มนตรินทร์ ชมเชย
สุทัศ ขุนรัตน์
นพดล ปุณยศิริกุล
มณู อินแปลง
อนัญญา กีรติวรภากร
วิระศักดิ์ สาเจริญ
จันทิพย์ ไชยศรี
น้าฝน แก้วสิทธิ
อุไรรัตน์ หนูเอก
ราตรี สุภาพันธ์
กฤษฎิ์ แก้วมีศรี
พงศธร เนติพัฒน์
วรัญญา กุมขุนทด
ประภาศรี มณีประวัติ

ตำแหน่ง
สว.ฝ่ายวิชาการ งป.
สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.
สว.ฝ่ายบัญชี 2 กช.
สว.ฝ่ายการเงิน 6 กง.
สว.ฝ่ายความชอบ ทพ.
สว.ฝ่ายงบประมาณ 3 งป.
สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 1 สพ.
สว.ฝอ.วน.
สว.ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีฯ บก.อก.สกบ.
สว.ฝอ.อต.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.ฝ่ายวิเคราะห์ตาแหน่ง 1 อต.
สว.ฝอ.ตท.
สว.ฝ่ายบัญชี 3 กช.
สว.กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ ยศ.
สว.ฝ่ายวิเคราะห์ตาแหน่ง 2 อต.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยศ.
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.ฝ่ายการเงิน 1 กง.

สว.
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559
16/05/2559

รอง สว.
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
16/04/2551
15/08/2551
16/09/2551

วันเกิด
28/06/2516
22/09/2516
19/03/2517
14/06/2517
15/01/2518
10/02/2518
14/12/2518
1/03/2519
1/11/2519
22/02/2520
1/06/2520
19/10/2520
3/04/2521
2/05/2521
20/07/2521
22/04/2523
28/05/2525
18/12/2521
15/03/2527
4/05/2516

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

รอง สว.

วันเกิด

1

ร.ต.อ. หญิง กาญจนาวดี อัมรานนท์

รอง สว.ประจา ตท.

1/06/2550 28/05/2516

2

ร.ต.อ. หญิง พรลภัส ทองป้อง

รอง สว.ฝ่ายสนับสนุน บ.ตร.

10/03/2551 17/01/2518

3

ร.ต.อ. หญิง สุรีย์พร จารุกิจพิทยากุล

รอง สว.ฝตส.1 ตส.3

10/03/2551 10/03/2522

4

ร.ต.อ.

กันตพล ทองนุ้ย

* รอง สว.ฝ่ายรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ บก.อก.จต.

21/12/2554 21/10/2511

5

ร.ต.อ.

ประสาน แนมใส

* รอง สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.1

16/05/2555 11/07/2506

6

ร.ต.อ.

วุฒิชัย ปัจฉิมก้านตง

นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

1/02/2553 17/01/2530

7

ร.ต.อ.

เอกรัฐ พิทักษ์

นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

1/02/2553 19/05/2530

8

ร.ต.อ.

สุพศิน วุฒิพิทยามงคล

นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

1/02/2553 8/04/2531

9

ร.ต.อ.

อัครวินท์ นาวานิช

นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

1/02/2554 10/10/2530

10

ร.ต.อ. หญิง ดวงจันทร์ นันผาด

นว.(สบ 1) ผบก.กต.3

31/03/2554 7/07/2517

11

ร.ต.อ.

ดุสิต ชูชวะลิต

นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

31/03/2554 9/07/2531

12

ร.ต.อ.

สุชาติ เพ็ชรจารัส

* รอง สว.ฝสต.2 กต.10

16/09/2556 30/04/2516

13

ร.ต.อ.

กิตติ อักษรศิริ

* รอง สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.7

16/09/2556 12/10/2524

14

ร.ต.อ.

สุนันท์ คงกิจเดชา

รอง สว.ฝ่ายธุรการและกาลังพล บก.อก.สกบ.

21/12/2554 5/10/2511

15

ร.ต.อ. หญิง สุภา อินอ่อน

รอง สว. ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก.

21/12/2554 15/05/2516

16

ร.ต.อ.

ไพศาล ปัตภี

วิศวกรอากาศยาน (สบ 1) กลุ่มงานวิศวกรรมฯ บ.ตร.

21/12/2554 24/02/2517

17

ร.ต.อ.

บุญเตย น่วมสกุลณี

นว.(สบ 1) ผบก.กต.7

21/12/2554 3/06/2524

18

ร.ต.อ.

จักรเพชร ภูหงษ์สูง

นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

21/12/2554 24/05/2525

19

ร.ต.อ.

กันตภณ ศรีสุขใส

นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

1/02/2555 17/03/2532

20

ร.ต.อ.

นฤชิต ดวงแก้ว

นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

1/02/2555 10/06/2532

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

รอง สว.

วันเกิด

21

ร.ต.อ.

จักรพันธ์ อธิคมภาษิต

นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

1/02/2555 16/07/2532

22

ร.ต.อ.

ชัยยุทธ รวมแสง

ช่างอากาศยาน (สบ 1) กลุ่มงานช่างอากาศยาน บ.ตร.

16/05/2555 25/10/2504

23

ร.ต.อ.

ชลิต มณีพราว

รอง สว.กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 1 สบส.

16/05/2555 30/08/2507

24

ร.ต.อ. หญิง ฉวีวรรณ ศรีวิชัย

รอง สว.ฝอ.บ.ตร.

16/05/2555 11/11/2507

25

ร.ต.อ.

สมาน รัฐณรงค์ชัย

รอง สว.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก.

16/05/2555 3/04/2508

26

ร.ต.อ.

ศัตราวิชญ์ เกิดสินธุ์

รอง สว.ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก.

16/05/2555 19/03/2509

27

ร.ต.อ.

ถนอมจิตร กันยายน

รอง สว.ฝอ.สพ.

16/05/2555 16/02/2510

28

ร.ต.อ. หญิง ณัฐรุง่ ลักษณ์ ศิวะแพทย์

รอง สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 2 สพ.

16/05/2555 8/01/2513

29

ร.ต.อ. หญิง ละออง สังข์ปรีชา

รอง สว.ฝ่ายการเงิน 1 กง.

16/05/2555 17/07/2513

30

ร.ต.อ. หญิง คุณารัตน์ ทับทิมศรี

รอง สว.ฝอ.สลก.ตร.

16/05/2555 9/06/2514

31

ร.ต.อ. หญิง เบญจมาศ ภูมั่นกอง

รอง สว.ฝ่ายการเงิน 1 กง.

16/05/2555 24/08/2514

32

ร.ต.อ. หญิง เจตสุภา เต็มสังข์

รอง สว.ฝอ.บ.ตร.

16/05/2555 15/10/2514

33

ร.ต.อ.

สุเนตร ไทยวงษ์

รอง สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.5

16/05/2555 23/11/2514

34

ร.ต.อ.

ประทุม นาคทอง

รอง สว.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก.

16/05/2555 25/12/2514

35

ร.ต.อ. หญิง วรรณา เตชะสุรังกูล

รอง สว.กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ผอ.

16/05/2555 28/02/2516

36

ร.ต.อ. หญิง ชนิดาภา รังรส

รอง สว.ฝ่ายการเงิน 1 กง.

16/05/2555 13/04/2516

37

ร.ต.อ. หญิง ภารดี ยางธิสาร

รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

16/05/2555 13/07/2516

38

ร.ต.อ.

รอง สว.กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 2 สบส.

16/05/2555 8/09/2516

39

ร.ต.อ. หญิง นิธิมา สั้นเต้ง

รอง สว.ฝ่ายการเงิน 1 กง.

16/05/2555 25/09/2516

40

ร.ต.อ.

รอง สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.2

16/05/2555 20/09/2517

กัญหา มาลาหอม
สุคนธ์ จูมศิลป์

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

รอง สว.

วันเกิด

41

ร.ต.อ. หญิง ปณิตา มีศิลป์

รอง สว.ฝ่ายการเงิน 1 กง.

16/05/2555 16/10/2517

42

ร.ต.อ. หญิง พนิดา กรเพ็ชร

รอง สว.ฝ่ายติดตามประเมินผล บก.อก.จต.

16/05/2555 10/04/2518

43

ร.ต.อ. หญิง รวิษฎา รักบุญ

รอง สว.ฝอ.กต.4

16/05/2555 14/01/2519

44

ร.ต.อ.

รอง สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 2 สพ.

16/05/2555 26/06/2519

45

ร.ต.อ. หญิง ณัทดาวิกา ทัดอุบล

รอง สว.ฝ่ายส่งกาลังบารุง บก.อก.จต.

16/05/2555 7/08/2520

46

ร.ต.อ. หญิง กัลยาณี เต็มศรี

รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณภาพรวม งป.

16/05/2555 30/10/2520

47

ร.ต.อ. หญิง เขมมิกา ด้วงอาไพ

รอง สว.ประจา ตท.

16/05/2555 1/12/2520

48

ร.ต.อ.

ปิยะวัฒน์ วิริยะสมบัติ

รอง สว.ฝสต.1 กต.5

16/05/2555 1/01/2521

49

ร.ต.อ.

สมพร บุตรวงศ์

รอง สว.ฝอ.บ.ตร.

16/05/2555 25/04/2521

50

ร.ต.อ.

นิกร ปางสุข

รอง สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ.

16/05/2555 30/06/2521

51

ร.ต.อ.

พศิน ศรีปัตเนตร

รอง สว.ฝอ.สพ.

16/05/2555 18/08/2521

52

ร.ต.อ.

สมศักดิ์ ศรีจันทร์

รอง สว.ฝอ.วจ.

16/05/2555 7/11/2521

53

ร.ต.อ. หญิง ฉัตรชนก เปสูงเนิน

รอง สว.ฝ่ายส่งกาลังบารุง บก.อก.จต.

16/05/2555 17/06/2522

54

ร.ต.อ. หญิง วรรณดี ดวงภักดี

รอง สว.ฝ่ายการเงิน 1 กง.

16/05/2555 28/12/2522

55

ร.ต.อ. หญิง นิตยา แขมพิมาย

รอง สว.ฝอ.กต.10

16/05/2555 13/02/2523

56

ร.ต.อ. หญิง ศศิภา ทองให้

รอง สว.ฝอ.กต.5

16/05/2555 7/03/2523

57

ร.ต.อ.

รอง สว.ฝ่ายรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ บก.อก.จต.

16/05/2555 20/03/2524

58

ร.ต.อ. หญิง ฐิติมา กลิ่นสกุล

รอง สว.ฝ่ายการเงิน 5 กง.

16/05/2555 10/06/2524

59

ร.ต.อ.

รอง สว.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก.

16/05/2555 14/09/2524

60

ร.ต.อ. หญิง ศิริกัญญา หมื่นโฮ้ง

รอง สว.ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ.

16/05/2555 27/01/2525

นิรุทธิ์ มโหฬาร

วัฒนา สุระพัฒน์
ประพล จตุรภัทร

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

รอง สว.

วันเกิด

61

ร.ต.อ. หญิง วราภรณ์ พรหมรส

รอง สว.ฝ่ายการเงิน 3 กง.

62

ร.ต.อ. หญิง ณฐมน ชลศิริ

รอง สว.ฝ่ายการเงิน 2 กง.

16/05/2555 27/01/2525
16/05/2555 22/02/2525

63

ร.ต.อ.

ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.สยศ.ตร.

16/05/2555 18/04/2525

64

ร.ต.อ. หญิง สุกัญญา บุญสูง

รอง สว.ประจา ตท.

16/05/2555 23/12/2526

65

ร.ต.อ. หญิง ชลธิชา ต๊ะสุทา

รอง สว.ฝ่ายงบประมาณ 5 งป.

16/05/2555 28/12/2527

66

ร.ต.อ. หญิง ชมพูนุช สระกิจ

รอง สว.กลุ่มงานวิจัยฯ 2 วจ.

16/07/2555 5/01/2523

67

ร.ต.อ.

จักรวาล โรจนาภิวุฒิ

รอง สว. ฝ่ายอานวยการ บ.ตร.

1/08/2555 22/01/2517

68

ร.ต.อ.

ธนภณ ชมบารุง

รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.จต.

1/08/2555 16/01/2521

69

ร.ต.อ.

ศิริเดช มาตาเบ้า

รอง สว.ฝ่ายสนับสนุน บ.ตร.

1/08/2555 14/04/2524

70

ร.ต.อ. หญิง สรินยา ไชยมิ่ง

รอง สว.ฝอ.กต.9

1/08/2555 24/10/2529

71

ร.ต.อ. หญิง เพ็ญพิชชา หนูไชยันต์

รอง สว.ฝอ.ยธ.

16/08/2555 6/04/2505

72

ร.ต.อ. หญิง ปราณี อังอรุณกร

รอง สว.ฝ่ายอานวยการ กง.

16/08/2555 25/05/2505

73

ร.ต.อ.

ช่างอากาศยาน (สบ 1) กลุ่มงานช่างอากาศยาน บ.ตร.

16/08/2555 27/03/2507

74

ร.ต.อ. หญิง ภัทรพรรณ เนียมบาง

รอง สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 2 สพ.

16/08/2555 30/06/2507

75

ร.ต.อ. หญิง สุนันต์ เฉลาวิจิตร

รอง สว. ฝ่ายบัญชี 2 กช.

16/08/2555 14/08/2508

76

ร.ต.อ. หญิง กรวรรณ พักโพธิ์เย็น

รอง สว.ฝ่ายการเงิน 1 กง.

16/08/2555 18/05/2509

77

ร.ต.อ. หญิง สมทรง สุดใจ

รอง สว.ฝ่ายการเงิน 6 กง.

16/08/2555 22/06/2509

78

ร.ต.อ. หญิง สุกัญญา อ่วมทอง

รอง สว.ฝอ.พธ.

16/08/2555 2/09/2509

79

ร.ต.อ.

รอง สว.ฝ่ายดนตรี สก.

16/08/2555 10/06/2510

80

ร.ต.อ. หญิง ทิพย์สุดา คลังดี

รอง สว.ฝอ.กต.1

16/08/2555 13/06/2510

ภัทรวิชญ์ กิตติศรีสุวรรณ

ประกาย ศรีสมัย

วิโรจน์ ฤกษ์สุขกาย

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ ยศ
81

ร.ต.อ.

82

ชื่อ ชื่อสกุล
ประจักร์ แสนจุ่มจันทร์

ตำแหน่ง

รอง สว.

วันเกิด

รอง สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ.

16/08/2555 10/10/2510

ร.ต.อ. หญิง พรปวีณ์ คล้ายทิม

รอง สว.ฝ่ายการเงิน 1 กง.

16/08/2555 14/04/2511

83

ร.ต.อ. หญิง เปรมปรีดิ์ สร้อยสาราญ

รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.จต.

16/08/2555 10/03/2512

84

ร.ต.อ. หญิง กิตยาภรณ์ รุง่ ระวี

รอง สว.ฝอ.กต.6

16/08/2555 30/04/2512

85

ร.ต.อ. หญิง ชมัยภรณ์ กิ้มเฉี้ยง

รอง สว.ศูนย์จริยธรรมฯ บก.อก.จต.

16/08/2555 30/07/2512

86

ร.ต.อ.

รอง สว.ฝสต.1 กต.10

16/08/2555 30/03/2513

87

ร.ต.อ. หญิง ณภัทรพรรณ กองสีหา

รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ.

16/08/2555 12/05/2513

88

ร.ต.อ.

รอง สว.ฝอ.ยธ.

16/08/2555 31/01/2514

89

ร.ต.อ. หญิง อัญชลีพร หยดย้อย

รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.สกบ.

16/08/2555 19/06/2514

90

ร.ต.อ. หญิง ชุติกาญจน์ จิรธิติชัยพงศ์

รอง สว.กลุ่มงานวิจัยฯ 2 วจ.

16/08/2555 10/08/2514

91

ร.ต.อ. หญิง ฐรินดา ส้มจีน

นายเวร (สบ 1) ผบก.อก.สกบ.

16/08/2555 12/09/2514

92

ร.ต.อ.

รอง สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 3 สพ.

16/08/2555 5/01/2515

93

ร.ต.อ. หญิง เกษมศรี บัวขวัญ

รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ.

16/08/2555 17/02/2515

94

ร.ต.อ.

สามพาร บุญนาโพธิ์

รอง สว.ฝสต.2 กต.7

16/08/2555 19/06/2515

95

ร.ต.อ.

วิศิษฏ์ ชมเชย

รอง สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.4

16/08/2555 20/07/2515

96

ร.ต.อ. หญิง สุภาวดี หักทะเล

รอง สว.ฝอ.งป.

16/08/2555 27/10/2516

97

ร.ต.อ.

รอง สว.ฝสต.1 กต.1

16/08/2555 14/11/2516

98

ร.ต.อ. หญิง ณัฐรินีย์ ดาวชัยพฤกษ์

รอง สว.ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีฯ บก.อก.สกบ.

16/08/2555 16/12/2516

99

ร.ต.อ. หญิง ทิพวรรณ กิตติวรรธนะ

รอง สว.ฝ่ายการเงิน 1 กง.

16/08/2555 7/04/2517

100

ร.ต.อ. หญิง เมตตา วงศ์เล็ก

รอง สว.ฝอ.กมค.

16/08/2555 30/06/2517

ณภพล นวลศรี
ทรงศักดิ์รพี ทูคามี

วุฒิชัย ชัยประเสริฐ

กฤตพล ชาญณรงค์

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

รอง สว.

วันเกิด

101

ร.ต.อ. หญิง กุณฑิกา ตรงดี

รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ.

102

ร.ต.อ. หญิง ศศินา มีคุณ

รอง สว.ฝ่ายการเงิน 3 กง.

16/08/2555 24/10/2517
16/08/2555 9/12/2517

103

ร.ต.อ.

รอง สว.ฝอ.ยศ.

16/08/2555 15/03/2518

104

ร.ต.อ. หญิง นิตยา บารุงกิจ

รอง สว.ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ.

16/08/2555 3/02/2519

105

ร.ต.อ. หญิง กานต์นภัส เลขานุกิจ

รอง สว.ฝ่ายการเงิน 4 กง.

16/08/2555 24/11/2519

106

ร.ต.อ.

วีรชาติ ราชราวี

รอง สว.ฝอ.สกพ.

16/08/2555 1/12/2520

107

ร.ต.อ. หญิง กันติศา โอทอง

รอง สว.ฝอ.บ.ตร.

16/08/2555 10/04/2521

108

ร.ต.อ. หญิง สุภาพร สอนสุวิทย์

รอง สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.

16/08/2555 24/05/2521

109

ร.ต.อ.

รอง สว.ฝสต.2 กต.6

16/08/2555 3/06/2523

110

ร.ต.อ. หญิง นหฤทัยพรรณ สระบัว

รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ 1 ยธ.

16/08/2555 29/09/2523

111

ร.ต.อ. หญิง นิสากร จิตถนอม

รอง สว.ฝ่ายดนตรี สก.

16/08/2555 26/06/2524

112

ร.ต.อ. หญิง เครือวัลย์ จุ้งลก

รอง สว.ฝ่ายรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ บก.อก.จต.

16/08/2555 6/07/2524

113

ร.ต.อ. หญิง พิชชานันท์ บุญหอม

รอง สว.ฝ่ายพัฒนาเทคโนฯ บก.อก.สกบ.

16/08/2555 16/10/2524

114

ร.ต.อ. หญิง สุญาณี สุนทรา

รอง สว.ฝอ.สง.ก.ต.ช.

16/08/2555 29/10/2524

115

ร.ต.อ. หญิง พรทิพย์ กอกัน

รอง สว.กลุ่มงานวิจัยฯ 2 วจ.

16/08/2555 5/02/2525

116

ร.ต.อ. หญิง กชกร โกศลกิจ

รอง สว.ฝอ.สก.

16/08/2555 5/11/2525

117

ร.ต.อ. หญิง นิษก์นิภา สุทธิแก้ว

รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ.

16/08/2555 13/11/2525

118

ร.ต.อ. หญิง พรรณทิภา ชุมคง

รอง สว.กลุ่มงานวิจัยฯ 1 วจ.

16/08/2555 29/12/2525

119

ร.ต.อ. หญิง ปิยะรัตน์ ปริยาพร

รอง สว.ฝ่ายวิชาการฯ บก.อก.สกบ.

16/08/2555 3/05/2526

120

ร.ต.อ. หญิง ชุติมา ฟองสุวรรณ

รอง สว.ฝ่ายงบประมาณ 1 งป.

16/08/2555 5/07/2526

รุง่ เรืองสิน เบญพรม

ปริญญา แสงจรัสวงษ์

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ ยศ
121

ร.ต.อ.

122

ชื่อ ชื่อสกุล
รุง่ ศักดิ์ เย็นจิต

ตำแหน่ง

รอง สว.

วันเกิด

รอง สว.กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยศ.

16/08/2555 15/03/2527

ร.ต.อ. หญิง วิลัดดา ศรีนาค

รอง สว.ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ.

16/08/2555 29/03/2527

123

ร.ต.อ. หญิง นัฐชกร กองแก้ว

รอง สว.ฝสต.2 กต.3

16/08/2555 1/05/2527

124

ร.ต.อ. หญิง ปัทมา บุญล้อม

รอง สว.ฝ่ายพลาธิการ 2 พธ.

16/08/2555 19/10/2528

125

ร.ต.อ. หญิง อาภรณ์ แมนเมือง

รอง สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.

16/08/2555 14/11/2528

126

ร.ต.อ.

วาทิต ทองทาตา

รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

16/08/2555 14/12/2528

127

ร.ต.อ.

อภินันท์ เกิดเหลี่ยม

รอง สว.ฝนบ.สง.ก.ต.ช.

16/08/2555 18/02/2529

128

ร.ต.อ. หญิง ณัฐธยาน์ ไปดง

รอง สว.กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ผอ.

16/08/2555 14/09/2529

129

ร.ต.อ. หญิง โสรยา จันทร

รอง สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.

7/01/2556 26/10/2532

130

ร.ต.อ.

อริญชย์ อิ่มเอิบ

รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ.

1/02/2556 26/09/2527

131

ร.ต.อ.

สัณหวัช พรหมจรรย์

นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

1/02/2556 24/03/2532

132

ร.ต.อ.

วสุพล คชวงศ์

นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

1/02/2556 14/10/2532

133

ร.ต.อ.

สุรเชษฐ์ กุศลธรรมรัตน์

นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

1/02/2556 28/06/2533

134

ร.ต.อ.

ศุภณัฐ กอบกาญจนพฤติ

นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

1/02/2556 25/10/2533

135

ร.ต.อ. หญิง ชลธิชา วิมลอรรถ

รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ.

20/02/2556 5/07/2528

136

ร.ต.อ.

จิรัตน์เดช ภุมรินทร์

รอง สว.ฝ่ายตารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 3 ตท.

31/03/2556 1/01/2532

137

ร.ต.อ.

สาราญ ราชาภักดี

รอง สว.ฝ่ายกีฬา สก.

31/03/2556 8/10/2532

138

ร.ต.อ.

นฤชิต คงสกุล

นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

31/03/2556 6/03/2533

139

ร.ต.อ.

พงศธร ศรีเจริญ

รอง สว.ฝอ.ทพ.

31/03/2556 14/03/2533

140

ร.ต.อ. หญิง อรรยาณี สังข์สมบูรณ์

รอง สว.ฝอ.สง.ก.ตร.

1/06/2556 26/10/2523

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

รอง สว.

วันเกิด

141

ร.ต.อ.

วชิรพันธ์ กิจมณี

รอง สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 3 สพ.

20/06/2556 25/11/2524

142

ร.ต.อ.

ปวริศร์ ทวีทรัพย์

รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ.

20/06/2556 8/09/2525

143

ร.ต.อ.

สัณฐิติ โสมทัศน์

รอง สว.กลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ.

20/06/2556 18/12/2530

144

ร.ต.อ.

ติณณภพ โพธิ์ชนะพันธุ์

รอง สว.กลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ.

20/06/2556 24/01/2532

145

ร.ต.อ.

อภิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ

รอง สว.กลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ.

20/06/2556 15/02/2533

146

ร.ต.อ.

อานาจ ทองทิพย์

ช่างอากาศยาน (สบ 1) กลุ่มงานช่างฯ บ.ตร.

1/08/2556 13/06/2527

147

ร.ต.อ.

กานต์ โชติชูตระกูล

รอง สว.ฝ่ายดนตรี สก.

1/08/2556 26/02/2529

148

ร.ต.อ. หญิง รัลยา ทัดภูธร

วิศวกรอากาศยาน (สบ 1) กลุ่มงานวิศวกรรมอากาศยาน บ.ตร.

1/08/2556 10/05/2530

149

ร.ต.อ.

ธนันธ์สันต์ ภัทรปิยะกุล

รอง สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 3 สพ.

10/09/2556 14/03/2527

150

ร.ต.อ.

พจน์ศลิษฏ์ จันทร์แก้ว

รอง สว.ฝอ.สพ.

16/09/2556 8/01/2506

151

ร.ต.อ. หญิง อติภา เนาวกิตตินาถ

รอง สว.กลุ่มงานวิชาการ 1 สบส.

16/09/2556 24/03/2506

152

ร.ต.อ.

เชาวเรศ บุณยศิวาพงศ์

รอง สว.ฝอ.ยธ.

16/09/2556 28/04/2506

153

ร.ต.อ.

นอม หวังสู้ศึก

รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

16/09/2556 7/10/2506

154

ร.ต.อ. หญิง ฐิตาพร นาคผ่อง

รอง สว.กลุ่มงานวิชาการ กม.

16/09/2556 28/06/2507

155

ร.ต.อ.

เจษฎา ภูผานี

รอง สว.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.

16/09/2556 7/01/2508

155

ร.ต.อ.

ภูดิท เครือเทศ

รอง สว.ฝอ.วน.

16/09/2556 7/01/2508

156

ร.ต.อ. หญิง ภัทราพร อับดุลเลาะ

รอง สว.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.

16/09/2556 15/06/2508

157

ร.ต.อ. หญิง สายชล จันทร์พลงาม

รอง สว.ฝ่ายกีฬา สก.

16/09/2556 10/07/2508

158

ร.ต.อ.

วรพัทธ์ เพชรจง

รอง สว.ฝสต.2 กต.9

16/09/2556 26/10/2509

159

ร.ต.อ.

อนันต์ อินทรโชติ

รอง สว.ฝ่ายตรวจสอบสานวนคดีอุทธรณ์ อฎ.

16/09/2556 11/04/2510

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

รอง สว.

วันเกิด

160

ร.ต.อ.

วรโชติ คงอยู่

รอง สว.ฝ่ายสารบรรณ 2 สลก.ตร.

16/09/2556 5/08/2510

161

ร.ต.อ.

สุรพัตร์ วัลลา

รอง สว.กลุ่มงานพิจารณา 2 รท.

16/09/2556 30/01/2512

162

ร.ต.อ. หญิง สุพรรษา ปุ่นเอม

รอง สว.ฝ่ายสารบรรณ 1 สลก.ตร.

16/09/2556 10/05/2512

163

ร.ต.อ. หญิง จิรนันท์ จันทร์พาณิช

รอง สว.กลุ่มงานการรักษาความปลอดภัย ผค.

16/09/2556 27/05/2512

164

ร.ต.อ.

สุชิน เมืองช้าง

รอง สว. กลุ่มงานแผนถวายความปลอดภัยและกิจการพิเศษ ผก.

16/09/2556 13/10/2512

165

ร.ต.อ.

ปรเมท วีระพัสดุ

รอง สว.กลุ่มงานพิจารณา 2 อธ.

16/09/2556 15/10/2512

166

ร.ต.อ.

ชาวรินทร์ งามพัฒนพงศ์ชัย

รอง สว.ฝอ.ยธ.

16/09/2556 18/11/2512

167

ร.ต.อ.

ไมตรี ทวีสุข

รอง สว.ฝอ.สพ.

16/09/2556 4/12/2512

168

ร.ต.อ.

ฉัตรมงคล มุณีชัย

รอง สว.กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนฯ วน.

16/09/2556 3/01/2514

169

ร.ต.อ.

ญาณเดช ภิรมย์เอม

รอง สว.ฝว.สท.

16/09/2556 11/03/2516

170

ร.ต.อ.

ปราโมทย์ วงษ์นรา

รอง สว.กลุ่มงานพิจารณา 1 มน.

16/09/2556 12/10/2516

171

ร.ต.อ. หญิง จิตติมา บุญใหญ่

รอง สว.ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ.

16/09/2556 15/01/2517

172

ร.ต.อ.

อดิศร ไชยสงคราม

รอง สว.ฝสต.2 กต.4

16/09/2556 20/02/2517

173

ร.ต.อ.

พิเชษฐ์ เครือคา

ช่างอากาศยาน (สบ 1) กลุ่มงานช่างฯ บ.ตร.

16/09/2556 28/02/2517

174

ร.ต.อ.

วีระวัช พจน์มนต์ปิติ

รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ.

16/09/2556 29/06/2517

175

ร.ต.อ. หญิง อักษร นาพรม

รอง สว.ฝว.สท.

16/09/2556 26/11/2517

176

ร.ต.อ. หญิง ปวีย์ธิดาภา พัฒนา

รอง สว. ฝ่ายความชอบ ทพ.

16/09/2556 11/02/2518

177

ร.ต.อ. หญิง ชญาน์นันท์ ช่วยชุมชาติ

รอง สว.ฝนบ.สง.ก.ต.ช.

16/09/2556 28/12/2518

178

ร.ต.อ.

รอง สว.ฝนก.สง.ก.ต.ช.

16/09/2556 8/04/2519

179

ร.ต.อ. หญิง นงค์ลักษณ์ นพสมบูรณ์

รอง สว.ฝอ.ทพ.

16/09/2556 3/06/2519

นพรัส เพิ่มเจริญ

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

รอง สว.

วันเกิด

180

ร.ต.อ. หญิง อรนุช จันทร์ประดิษฐ์

รอง สว.ฝอ.ทพ.

16/09/2556 25/07/2519

181

ร.ต.อ.

รอง สว.ฝสต1 กต.8

16/09/2556 7/12/2519

182

ร.ต.อ. หญิง โชติมา แอกทอง

รอง สว.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก.

16/09/2556 11/02/2520

183

ร.ต.อ. หญิง จุฑามาศ บัวยุบล

รอง สว.ฝ่ายสนับสนุน บ.ตร.

16/09/2556 29/03/2520

184

ร.ต.อ.

สุนทร ผอมสวัสดิ์

รอง สว.กลุ่มงานกฎหมาย กม.

16/09/2556 30/08/2520

185

ร.ต.อ.

ศิริมงคล บุญมา

รอง สว.ฝสต.1 กต.9

16/09/2556 11/09/2520

186

ร.ต.อ. หญิง สาวรี ชนาชน

รอง สว.ฝ่ายธุรการและกาลังพล บก.อก.สกบ.

16/09/2556 1/11/2520

187

ร.ต.อ. หญิง กวิสรา เจริญพรวรนาม

รอง สว.ฝอ.สท.

188

ร.ต.อ. หญิง รัศมี รัตพันธ์

รอง สว.ฝ่ายการเงิน 3 กง.

16/09/2556 3/08/2521
16/09/2556 8/03/2522

189

ร.ต.อ. หญิง ดาวรรณ ใจดี

รอง สว.ฝ่ายบัญชี 3 กช.

16/09/2556 13/06/2522

190

ร.ต.อ. หญิง ธมลณัฏฐ์ พายจะโป๊ะ

รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

16/09/2556 2/07/2522

191

ร.ต.อ. หญิง ณัฏยา วงษ์ลุน

รอง สว.ฝอ.กต.2

16/09/2556 4/07/2522

192

ร.ต.อ.

สินธุ์ ศิริไพพรรณ

รอง สว.ฝอ.สพ.

16/09/2556 20/07/2522

193

ร.ต.อ.

ทวีศักดิ์ พูลผล

รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

16/09/2556 2/08/2522

194

ร.ต.อ. หญิง อรทัย ปิงบุญทา

รอง สว.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก.

16/09/2556 29/11/2522

195

ร.ต.อ. หญิง ปรียาเรศ แสงจันทร์

รอง สว.ฝนส.สง.ก.ต.ช.

16/09/2556 13/12/2522

196

ร.ต.อ. หญิง อภิรมย์ เพียรพิจิตร

รอง สว.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.

16/09/2556 29/06/2523

197

ร.ต.อ. หญิง อุทัยรัตน์ รงค์ทอง

รอง สว.ฝอ.สบร.

16/09/2556 20/07/2523

198

ร.ต.อ.

ตรัง กรเลิศเกษม

รอง สว.ฝอ.ทพ.

16/09/2556 22/07/2523

199

ร.ต.อ.

วรวัฒน์ ภูริสุทธิรมย์

รอง สว.ฝ่ายธุรการและกาลังพล บก.อก.จต.

16/09/2556 18/08/2523

ภัทรชนน เพชรแอน

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

รอง สว.

วันเกิด

200

ร.ต.อ.

ธีระพงษ์ ยอดสกุล

รอง สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.

16/09/2556 27/09/2523

201

ร.ต.อ.

ชรินทร์ พันธชิต

รอง สว.ฝนก.สง.ก.ต.ช.

16/09/2556 8/03/2524

202

ร.ต.อ.

ชนินทร ดิสระ

รอง สว.กลุ่มงานพิจารณา 2 อธ.

16/09/2556 7/06/2524

203

ร.ต.อ.

วีรศักดิ์ มีทองแสน

รอง สว.ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก.

16/09/2556 24/02/2525

204

ร.ต.อ.

เด่นชัย สีคราม

รอง สว.กลุ่มงานพิจารณา 2 มน.

16/09/2556 20/06/2525

205

ร.ต.อ.

วัชรวีร์ ช่วยคง

รอง สว.กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนฯ วน.

16/09/2556 26/06/2525

206

ร.ต.อ.

อาทิตย์ บือซา

รอง สว.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก.

16/09/2556 2/07/2525

207

ร.ต.อ. หญิง ปิยวรรณ สาราพฤษ

ผู้ช่วย นว.(สบ 1) จตร.(หน.จต.)

16/09/2556 11/07/2525

208

ร.ต.อ.

ทรงวุฒิ นิทะโน

รอง สว.ฝ่ายรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ บก.อก.จต.

16/09/2556 18/07/2525

209

ร.ต.อ.

ปิยะพงษ์ สุทธการ

รอง สว.ฝอ.บ.ตร.

16/09/2556 3/08/2525

210

ร.ต.อ.

เดชา ธัญญเจริญ

รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

16/09/2556 24/01/2526

211

ร.ต.อ. หญิง พวงวรรณ จันมหกุลโชติ

รอง สว.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 2 ตป.

16/09/2556 3/06/2526

212

ร.ต.อ. หญิง สลิลดา ธีระวัฒน์

รอง สว.กลุ่มงานพิจารณา 1 อธ.

16/09/2556 11/02/2527

213

ร.ต.อ.

เขมรัชท์ มีเขียว

รอง สว.กลุ่มงานวิชาการ 2 สบส.

16/09/2556 19/04/2527

214

ร.ต.อ.

มณฑป รูปสูง

รอง สว.กลุ่มงานที่ปรึกษา คพ.

16/09/2556 18/06/2527

215

ร.ต.อ. หญิง อรพรรณ ศรีภุชงค์

รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณภาพรวม งป.

216

ร.ต.อ. หญิง จุฬารัช ศุกลรัตน์

รอง สว.ฝ่ายการเงิน 1 กง.

16/09/2556 13/08/2527
16/09/2556 5/01/2528

217

ร.ต.อ.

รอง สว.ฝอ.ผอ.

16/09/2556 23/05/2528

218

ร.ต.อ. หญิง ธวัลหทัย มีนพัฒนสันติ

รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.จต.

16/09/2556 9/09/2528

219

ร.ต.อ.

รอง สว.ฝ่ายการเงิน 1 กง.

16/09/2556 25/10/2528

สิรภพ มณีโชติ
สุระชาติ หนูหมาน

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

รอง สว.

วันเกิด

220

ร.ต.อ. หญิง นิภาภรณ์ บุญผง

รอง สว.ฝ่ายการเงิน 3 กง.

16/09/2556 20/04/2529

221

ร.ต.อ.

รอง สว.ฝ่ายวิเคราะห์ตาแหน่ง 1 อต.

16/09/2556 10/10/2529

222

ร.ต.อ. หญิง ศศิมาส ตันติสุขารมย์

รอง สว.ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ.

16/09/2556 30/10/2529

223

ร.ต.อ. หญิง อุษา ขุนทอง

รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

16/09/2556 5/12/2529

224

ร.ต.อ. หญิง ปณิชา ศิริธนกาล

รอง สว.ฝอ.วน.

16/09/2556 22/01/2530

225

ร.ต.อ. หญิง สายฝน ศตวรรษจินดา

รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

16/09/2556 7/08/2530

226

ร.ต.อ. หญิง จิตรลดา อินไชยา

รอง สว.กลุ่มงานพิจารณา 1 มน.

16/09/2556 10/06/2531

227

ร.ต.อ. หญิง อร จันทนาอรพินท์

รอง สว.กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนฯ วน.

16/09/2556 9/04/2532

228

ร.ต.อ. หญิง กิตติวรรณ สันติพิทักษ์

รอง สว.ฝ่ายส่งกาลังบารุง บก.อก.จต.

26/09/2556 6/03/2532

229

ร.ต.อ. หญิง ทัศณีย์ ศรีชู

รอง สว.ฝอ.สยศ.ตร.

16/10/2556 14/05/2522

230

ร.ต.อ.

รอง สว.กลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ สลก.ตร.

22/10/2556 4/07/2522

231

ร.ต.อ. หญิง ชลิตา คาจาปา

รอง สว.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล ผอ.

1/11/2556 22/04/2531

232

ร.ต.อ. หญิง ชนิดา แจ่มกระจ่าง

นว.(สบ 1) ผบก.กต.4

12/11/2556 5/01/2533

233

ร.ต.อ.

รอง สว.ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ.

1/12/2556 16/03/2526

234

ร.ต.อ. หญิง กัญญลักษณ์ ขันอาษา

รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ 3 ยธ.

1/12/2556 19/02/2529

235

ร.ต.อ. หญิง มาราตรี มาลาสิงห์

รอง สว.ฝอ.ทพ.

16/12/2556 15/07/2527

236

ร.ต.อ. หญิง ทรรทราภรณ์ ฤทธิโชติ

รอง สว.ฝ่ายนิติการ ตป.

16/12/2556 3/08/2529

237

ร.ต.อ. หญิง ศมนสรณ์ ไพรอนันต์

รอง สว.กลุ่มงานวิชาการ 2 สบส.

16/12/2556 6/05/2534

238

ร.ต.อ.

ภัทรุตม์ พระโสภา

นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

1/02/2557 14/02/2533

239

ร.ต.อ.

รณชัย จีนสิน

รอง สว.ฝสต.1 กต.3

1/02/2557 10/06/2534

สุรพงศ์ ยิ่งคุ้ม

ปกรณ์ ประมวลวงศ์

ปิยวัฒน์ ขาเกื้อ

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล
ปพน บุญกล่า

ตำแหน่ง
นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

รอง สว.

วันเกิด

240

ร.ต.อ.

241

ร.ต.อ. หญิง จิตรลดา ขีดล่อง

รอง สว.ฝ่ายการเงิน 1 กง.

1/02/2557 19/08/2534
20/03/2557 4/02/2529

242

ร.ต.อ.

วิศณุพงศ์ งามสมทรัพย์

รอง สว.ฝท.สท.

12/05/2557 5/01/2506

243

ร.ต.อ.

ภาณุภัท สร้อยนาค

รอง สว.ฝส.สท.

12/05/2557 19/11/2518

244

ร.ต.อ. หญิง ภทรพัชร เพ็งคล้าย

รอง สว.ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ สท.

12/05/2557 9/03/2519

245

ร.ต.อ.

พนมกรณ์ สายสอน

รอง สว.ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ.

12/05/2557 31/12/2524

246

ร.ต.อ.

สมพงษ์ โสมบ้านกวย

รอง สว.ฝ่ายการจัดสวัสดิการ สก.

12/05/2557 23/07/2525

247

ร.ต.อ. หญิง พรประคอง ศุขบุญ

นว.(สบ 1) ผบก.คด.

12/05/2557 27/04/2532

248

ร.ต.อ. หญิง จิตรประภา พยอมใหม่

รอง สว.กลุ่มงานขับเคลื่อนการถวายความปลอดภัยในพื้นที่ ผก.

30/05/2557 13/11/2532

249

ร.ต.อ.

อธิวัฒน์ วังนิเทศ

นว.(สบ 1) ผบก.คพ.

30/05/2557 9/05/2533

250

ร.ต.อ. หญิง ริญท์ชญา ปินใจ

รอง สว.ฝอ.กต.7 จต.

26/06/2557 9/05/2524

251

ร.ต.อ. หญิง วิภาพร ทองประดับ

นว.(สบ 1) ผบก.อต.

22/09/2557 9/11/2526

252

ร.ต.อ.

ภัทรยศ หร่ายเจริญ

รอง สว.ฝ่ายตารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 2 ตท.

22/09/2557 26/09/2531

253

ร.ต.อ.

วรมัน โอภากุล

รอง สว.ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก.

22/09/2557 5/12/2531

254

ร.ต.อ.

สินธร ทัตตานนท์

นว.(สบ1) ผบก.ตส.2

22/09/2557 20/05/2534

255

ร.ต.อ.

นิมิต โอสถเจริญ

รอง สว.ฝ่ายการจัดสวัสดิการ สก.

20/11/2557 29/07/2527

256

ร.ต.อ.

สยามจุฬนพ อุตระภิญโญ

รอง สว.ฝอ.รท.

1/12/2557 15/01/2523

257

ว่าที่ ร.ต.อ.

อรรถพล ทับเนตร

รอง สว.ฝอ.มน.

1/02/2558 28/10/2516

258

ว่าที่ ร.ต.อ.

หญิง อันชรีย์ ธรรมรักษ์เจริญ

รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

1/02/2558 1/06/2518

259

ว่าที่ ร.ต.อ.

หญิง จารุวรรณ วัฒนบุตร

นว.(สบ 1) ผบก.กต.5

1/02/2558 30/11/2518

ลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ใน สง.ผบ.ตร.
ลำดับ ยศ
260

ร.ต.อ.

261

ชื่อ ชื่อสกุล
ทวีศักดิ์ ประดับศรี

ตำแหน่ง

รอง สว.

วันเกิด

รอง สว.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.

1/02/2558 17/08/2519

ร.ต.อ. หญิง พิตะวัน สงฆ์สระน้อย

รอง สว.ฝฝ.สท.

1/02/2558 27/11/2523

262

ร.ต.อ.

รอง สว.ฝอ.บ.ตร.

1/02/2558 5/01/2524

263

ร.ต.อ. หญิง นิราวรรณ กาญจนกังวาฬกุล

รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

1/02/2558 17/01/2524

264

ร.ต.อ. หญิง ธิรดา ชุมแสงโสภณ

รอง สว.ประจา ตท.

1/02/2558 28/03/2525

265

ร.ต.อ. หญิง วัชราภรณ์ วิศรุตอิทธิกานต์

รอง สว.กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ผอ.

1/02/2558 18/11/2525

266

ร.ต.อ. หญิง สาริยา ไชยมงคล

รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ.

1/02/2558 10/05/2527

267

ร.ต.อ.

รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

1/02/2558 9/09/2528

268

ร.ต.อ. หญิง ปาริชาติ การบุตร

รอง สว.กลุ่มงานคดีปกครอง คพ.

1/02/2558 16/07/2529

269

ร.ต.อ.

รอง สว.กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญคดีอาญา คด.

1/02/2558 3/08/2529

270

ร.ต.อ. หญิง ชาคริยา อินทะวงษ์

นว.(สบ 1) ผบก.ตส.3

1/02/2558 25/12/2529

271

ร.ต.อ. หญิง สุปรียา มีสมวิทย์

รอง สว.ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก.

1/02/2558 31/01/2530

272

ร.ต.อ. หญิง เมธาวรรณ กุลงามกิ่ม

รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

1/02/2558 9/03/2530

273

ร.ต.อ.

ณัฐภัทร พุ่มลาเจียก

นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

1/02/2558 8/04/2534

274

ร.ต.อ.

ประเทือง ชูเลิศ

นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

1/02/2558 27/06/2534

275

ร.ต.อ.

พงศ์พิทูร พาศรี

รอง สว.ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ.

1/02/2558 11/07/2534

276

ร.ต.อ.

ดนัยจิตต์ สิริฤกษ์ดี

ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.สง.ก.ตร.

1/02/2558 23/07/2534

277

ร.ต.อ.

ธนากร ธรรมขันธ์

ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.สงป.

1/02/2558 15/10/2534

278

ร.ต.อ.

เฉลิม จ้อยร่อย

รอง สว.ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ.

1/02/2558 5/12/2534

279

ร.ต.อ. หญิง ธนวรรณ เจริญรักษ์

รอง สว.ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ.

1/02/2558 11/05/2535

กอบชัย สุวรรณพานิช

ธนเดช งามวิจิตรเดชา
ดนัย ทองทวี

